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2 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuír durante a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

a que o alumnado adquira uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura 
científica; os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos, e recoñecer que das súas 
actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento do seu medio.
Durante esta etapa perséguese asentar os coñecementos xa adquiridos, para ir construíndo curso a curso 
coñecementos e destrezas que permitan a alumnos e alumnas ser cidadáns respectuosos consigo mesmos,
cos demais e co medio, co material que utilizan ou que está á súa disposición, responsables, capaces de ter
criterios propios e de non perder o interese que teñen desde o comezo da súa temperá actividade escolar 
por non deixar de aprender.
Contextualización
 O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello de Narón de titularidade 
pública. O centro atópase no Camiño Real S/N. No entorno atopamos un polígono onde se desenvolven 
actividades de tipo industrial, comercial e empresarial.
O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase media/baixa.
No contorno máis inmediato ó centro podemos atopar, cara ó norte e ó leste edificacións de grande volume 
adicadas como xa se indicou antes a actividades de tipo industrial, comercial e empresarial. Cara ó sur e o 
leste atopamos vivendas unifamiliares, e, nun contorno máis lonxano vivendas plurifamiliares. Ademais, 
inmediatos ó centro, atopamos o IES As Telleiras e o polideportivo municipal de As Lagoas.
O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de Cedeira.
A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos alumnos fai que estes 
accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, e, no caso dos alumnos de ciclos en 
transporte privado cando o seu horario lectivo non coincide co do resto dos alumnos.
Este feito supón un condicionante extremo na actividade do centro pois, na práctica, o desenvolvemento de 
calquera actividade fóra do horario lectivo implica o desprazamento dos participantes polos seus propios 
medios sen que exista nin sequera transporte colectivo público nas cercanías.

b) Modelo lingüístico.
O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas comunicacións, circulares e 
escritos.
En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, axustándose en todo caso ó
prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no ensino.
O idioma empregado polos profesores nas súas relacións persoais é indistintamente galego ou castelán, 
sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún deles.

c) Datos relacionados co alumnado e coas familias:
1) Etapas e niveis de ensinanza. O centro imparte ensinanzas de:

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO)
1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de Humanidades e 

Ciencias Sociais.
1.c) Ciclos de grao medio: 

- Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de administración. Ten unha duración de 2000 horas 
repartidas en dous cursos académicos.

1.d) Ciclos de grao superior.
- Administración e Finanzas. Pertence á familia profesional de administración. Ten unha duración de 2000 
horas repartidas en dous cursos académicos.

1.e) FPBÁSICA de Electricidade e Electrónica.
1.f) FPBÁSICA  de Servizos Administrativos

3 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

  A relación entre dos estándares de aprendizaxe avaliables desta materia e as competencias clave
do currículo  (  a)  Comunicación lingüística  (CCL).  Competencia  matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCCT). Competencia dixital (CD). Aprender a aprender (CAA). Competencias sociais
e cívicas (CSC). Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Conciencia e expresións culturais
(CCEC) ) figura  no punto 6.

4 OBXECTIVOS  
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades
que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 



b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición
necesaria  para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento
persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación. 
f)  Concibir  o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,  así como
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da
experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento
da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade
lusófona. 

 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

Segundo o curriculo LOMCE. ( Aparecen relacionados cos estándares de aprendizaxe no punto 6) 

 

5. ESTÁNDARES AVALIABLES: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a 
materia, e procedementos e instrumentos de avaliación.
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1º de ESO

Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica

 h

 o

 B1.1.  O vocabulario  científico na expresión
oral e escrita.

 B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario
científico nun contexto preciso e adecuado
ao seu nivel.

 BXB1.1.1.  Identifica  os  termos  máis
frecuentes  do  vocabulario  científico,  e
exprésase de xeito correcto tanto oralmente
como por escrito.

 CCL

 CMCCT

 b

 e

 f

 g

 h

 m

 o

 B1.2.  Metodoloxía  científica:  características
básicas.

 B1.3.  Experimentación  en  bioloxía  e
xeoloxía:  obtención,  selección  e
interpretación  de  información  de  carácter
científico a partir da selección e a recollida
de  mostras  do  medio  natural  ou  doutras
fontes.

 B1.2.  Procurar,  seleccionar  e  interpretar  a
información de carácter científico, e utilizala
para formar unha opinión propia, expresarse
con precisión e argumentar sobre problemas
relacionados co medio natural e a saúde.

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a
información de carácter científico a partir da
utilización de diversas fontes.

 CD

 CAA

 BXB1.2.2.  Transmite  a  información
seleccionada  de  xeito  preciso,  utilizando
diversos soportes.

 CD

 CCL

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter
científico para formar unha opinión propia e
argumentar sobre problemas relacionados.

 CAA

 CCL

 b

 f

 g

 B1.4.  Planificación e realización do traballo
experimental,  e  interpretación  dos  seus
resultados.

 B1.5. Normas de seguridade no laboratorio,
e coidado dos instrumentos e do material.

 B1.3. Realizar un traballo experimental  coa
axuda dun guión de prácticas de laboratorio
ou de  campo,  describir  a  súa execución e
interpretar os seus resultados.

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de
seguridade  no  laboratorio,  e  coida  os
instrumentos e o material empregado.

 CMCCT

 CSC

 BXB1.3.2.  Desenvolve  con  autonomía  a
planificación  do  traballo  experimental,
utilizando  tanto  instrumentos  ópticos  de
recoñecemento  como  material  básico  de
laboratorio,  argumenta  o  proceso
experimental  seguido,  describe  as  súas
observacións  e  interpreta  os  seus
resultados.

 CSIEE

 CMCCT

 CAA

Bloque 2. A Terra no universo

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 f  B2.1.  Principais  modelos  sobre  a  orixe  do
Universo. 

 B2.1. Recoñecer as ideas principais sobre a
orixe do Universo

 BXB2.1.1.  Identifica  as  ideas  principais
sobre a orixe do universo.

 CMCCT

 f

 l

 B2.2. Compoñentes do Universo.

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

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

 B2.2. 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.

 BXB2.2.1.  Recoñece  os  compoñentes  do
Universo e do Sistema Solar, e describe as
súas características xerais.

 CMCCT

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

 BXB2.3.1. Precisa as características que se
dan  no  planeta  Terra  que  permiten  o
desenvolvemento da vida nel, e que non se
dan nos outros planetas.

 CMCCT

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

 BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no
Sistema Solar.

 CMCCT

 f  B2.7. Os movementos da Terra, da Lúa e do
Sol, e as súas consecuencias.

 B2.5.  Establecer  os  movementos  da Terra,
da  Lúa  e  do  Sol,  e  relacionalos  coa
existencia do día e a noite, as estacións, as
mareas e as eclipses.

 BXB2.5.1.  Categoriza  os  fenómenos
principais  relacionados  co  movemento  e  a
posición  dos  astros,  e  deduce  a  súa
importancia para a vida.

 CMCCT

 BXB2.5.2.  Interpreta  correctamente  en
gráficos  e  esquemas  fenómenos  como  as
fases lunares e as eclipses,  e establece a
súa relación coa posición relativa da Terra, a
Lúa e o Sol.

 CMCCT

 f  B2.8. A xeosfera: estrutura e composición da
codia, o manto e o núcleo.

 B2.6.  Identificar  os  materiais  terrestres
segundo a súa abundancia e a distribución
nas grandes capas da Terra.

 BXB2.6.1. Describe as características xerais
dos  materiais  máis  frecuentes  nas  zonas
externas  do  planeta  e  xustifica  a  súa
distribución  en  capas  en  función  da  súa
densidade.

 CMCCT

 BXB2.6.2. Describe as características xerais
da codia, o manto e o núcleo terrestre, e os

 CMCCT

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

materiais  que  os  compoñen,  e  relaciona
esas características coa súa situación.

 f

 g

 n

 ñ

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

 B2.10.  Xestión  sustentable  dos  recursos
minerais. Recursos minerais en Galicia.

 B2.7.  Recoñecer  as  propiedades  e  as
características dos minerais e das rochas.

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

 CMCCT

 CAA

 f  B2.11. A atmosfera: composición e estrutura.
O  aire  e  os  seus  compoñentes.  Efecto
invernadoiro. Importancia da atmosfera para
os seres vivos.

 B2.8.  Analizar  as  características  e  a
composición da atmosfera, e as propiedades
do aire. 

 BXB2.8.1.  Recoñece  a  estrutura  e  a
composición da atmosfera.

 CMCCT

 BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire
e identifica  os  contaminantes  principais  en
relación coa súa orixe.

 CMCCT

 BXB2.8.3.  Identifica  e  xustifica  con
argumentacións  sinxelas  as  causas  que
sustentan  o  papel  protector  da  atmosfera
para os seres vivos.

 CMCCT

 b

 e

 f

 g

 m

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

 B2.9. Investigar e recoller información sobre
os  problemas  de  contaminación  ambiental
actuais  e  as  súas  repercusións,  e
desenvolver actitudes que contribúan á súa
solución.

 BXB2.9.1.  Relaciona  a  contaminación
ambiental  coa  deterioración  ambiental,  e
propón accións e hábitos que contribúan á
súa solución.

 CSC

 CSIEE

 f

 m

 B2.10.  Recoñecer  a  importancia  do  papel
protector da atmosfera para os seres vivos e
considerar  as  repercusións  da  actividade
humana nela.

 BXB2.10.1.  Relaciona  situacións  en  que  a
actividade  humana  interfire  coa  acción
protectora da atmosfera.

 CSC

 f  B2.13.  A hidrosfera.  Propiedades  da  auga.
Importancia da auga para os seres vivos. 

 B2.11. Describir as propiedades da auga e a
súa importancia para a existencia da vida.

 BXB2.11.1.  Recoñece  as  propiedades
anómalas  da  auga  en  relación  coas  súas
consecuencias para o mantemento da vida

 CMCCT

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
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na Terra.

 f

 m

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

 B2.15. Ciclo da auga. 

 B2.16. A auga como recurso.

 B2.12. Interpretar a distribución da auga na
Terra, así como o ciclo da auga e o uso que
fai dela o ser humano.

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

 CMCCT

 a

 f

 g

 m

 B2.17. Xestión sustentable da auga.  B2.13.  Valorar  e  identificar  a  necesidade
dunha  xestión  sustentable  da  auga  e  de
actuacións  persoais  e  colectivas  que
potencien a redución do consumo e a súa
reutilización.

 BXB2.13.1.  Comprende  e  identifica  o
significado da xestión  sustentable  da auga
doce,  e  enumera  medidas  concretas  que
colaboren nesa xestión.

 CSC

 CSIEE

 f

 m

 B2.18.  Contaminación  das  augas  doces  e
salgadas.

 B2.14. Xustificar e argumentar a importancia
de  preservar  e  non  contaminar  as  augas
doces e salgadas.

 BXB2.14.1.  Recoñece  os  problemas  de
contaminación de augas doces e salgadas,
en relación coas actividades humanas

 CSC

 f  B2.19. A biosfera. Características que fixeron
da Terra un planeta habitable.

 B2.15.  Seleccionar  as  características  que
fan  da  Terra  un  planeta  especial  para  o
desenvolvemento da vida.

 BXB2.15.1. Describe as características que
posibilitaron o desenvolvemento da vida na
Terra.

 CMCCT

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra

 f

 l

 m

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

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

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

 B3.1.  Recoñecer  a  importancia  da
biodiversidade  e  as  características
morfolóxicas  principais  dos  grupos
taxonómicos.

 BXB3.1.1.  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.

 CCEC

 CMCCT

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

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

 B3.2.  Categorizar  os  criterios  que  serven
para clasificar os seres vivos e identificar os
principais  modelos  taxonómicos  aos  que
pertencen  os  animais  e  as  plantas  máis

 BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares
característicos de cada un destes grupos, e
salienta a súa importancia biolóxica.

 CMCCT
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binomial.

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

comúns.

 f

 m

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

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

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

 B3.3. Describir as características xerais dos
grandes  grupos  taxonómicos  e  explicar  a
súa  importancia  no  conxunto  dos  seres
vivos.

 BXB3.3.1.  Discrimina  as  características
xerais  e  singulares  de  cada  grupo
taxonómico.

 CMCCT

 f  B3.4.  Invertebrados:  poríferos,  celentéreos,
anélidos,  moluscos,  equinodermos  e
artrópodos.  Características  anatómicas  e
fisiolóxicas.

 B3.5. Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles,
aves  e  mamíferos.  Características
anatómicas e fisiolóxicas.

 B3.4.  Caracterizar  os  principais  grupos  de
invertebrados e vertebrados.

 BXB3.4.1.  Asocia invertebrados comúns co
grupo taxonómico ao que pertencen.

 CMCCT

 BXB3.4.2.  Recoñece  exemplares  de
vertebrados  e  asígnaos  á  clase  á  que
pertencen.

 CMCCT

 f

 m

 B3.6. Plantas: brións, fieitos, ximnospermas
e  anxiospermas.  Características  principais,
nutrición, relación e reprodución.

 B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das
plantas e a súa importancia para a vida, e
caracterizar os principais grupos de plantas.

 BXB3.5.1.  Detalla  o  proceso  da  nutrición
autótrofa e relaciónao coa súa importancia
para o conxunto de todos os seres vivos. 

 CMCCT

 BXB3.5.2. Describe as características xerais
e  singulares  dos  principais  grupos  de
plantas.

 CMCCT

 b

 e

 g

 B3.7.  Clasificación  de  animais  e  plantas  a
partir de claves dicotómicas e outros medios.

 B3.6.  Utilizar  claves  dicotómicas  ou  outros
medios para a identificación e a clasificación
de animais e plantas.

 BXB3.6.1.  Clasifica  e  identifica  animais  e
plantas a partir de claves de identificación.

 CAA

 g

 l

 B3.8.  Identificación  de  plantas  e  animais
propios  dalgúns  ecosistemas,  especies  en
extinción  e  especies  endémicas.

 B3.7. Determinar a partir da observación as
adaptacións que permiten aos animais e ás
plantas  sobrevivir  en  determinados

 BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e
animais propios dalgúns ecosistemas ou de
interese  especial  por  seren  especies  en

 CMCCT
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 ñ Adaptacións  dos  animais  e  as  plantas  ao
medio. Biodiversidade en Galicia.

ecosistemas,  con  especial  atención  aos
ecosistemas galegos.

perigo de extinción ou endémicas.

 BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao
medio  a  presenza  de  determinadas
estruturas nos animais  e nas plantas máis
comúns.

 CAA

 CMCCT

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

 CCEC

Bloque 4. Os ecosistemas

 f  B4.1.  Ecosistema:  identificación  dos  seus
compoñentes. 

 B4.2.  Factores  abióticos  e  bióticos  nos
ecosistemas.

 B4.3. Ecosistemas acuáticos.

 B4.4. Ecosistemas terrestres.

 B4.1.  Diferenciar  os  compoñentes  dun
ecosistema.

 BXB4.1.1.  Identifica  os  compoñentes  dun
ecosistema.

 CMCCT

 f

 g

 m

 B4.5.  Factores  desencadeantes  de
desequilibrios nos ecosistemas.

 B4.6.  Estratexias  para  restablecer  o
equilibrio nos ecosistemas.

 B4.2. Identificar nun ecosistema os factores
desencadeantes  de  desequilibrios  e
establecer estratexias para restablecer o seu
equilibrio.

 BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores
desencadeantes  de  desequilibrios  nun
ecosistema.

 CMCCT

 a

 g

 m

 B4.7. Accións que favorecen a conservación
ambiental.

 B4.3.  Recoñecer  e  difundir  accións  que
favorezan a conservación ambiental.

 BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen
a destrución ambiental.

 CSC

 CSIEE

Bloque 5. Proxecto de investigación

 b

 c

 B5.1.  Método  científico.  Elaboración  de
hipóteses,  e  a  súa  comprobación  e
argumentación  a  partir  da  experimentación
ou da observación.

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

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

 CAA

 CMCCT
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 b

 f

 g

 B5.1.  Método  científico.  Elaboración  de
hipóteses,  e  a  súa  comprobación  e
argumentación  a  partir  da  experimentación
ou da observación.

 B5.2.  Elaborar  hipóteses  e  contrastalas  a
través  da  experimentación  ou  da
observación, e a argumentación.

 BXB5.2.1.  Utiliza  argumentos  que
xustifiquen as hipóteses que propón.

 CAA

 CCL

 e  B5.2. Artigo científico. Fontes de divulgación
científica. 

 B5.3. Utilizar fontes de información variada,
e discriminar e decidir sobre elas e sobre os
métodos empregados para a súa obtención.

 BXB5.3.1.  Utiliza  diferentes  fontes  de
información,  apoiándose  nas  TIC,  para  a
elaboración  e  a  presentación  das  súas
investigacións.

 CMCCT

 CD

 a

 b

 c

 B5.3.  Proxecto de investigación en equipo:
organización.  Participación  e  colaboración
respectuosa  no  traballo  individual  e  en
equipo. Presentación de conclusións.

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

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

 CSC

 CSIEE

 a

 b

 d

 h

 o

 B5.3.  Proxecto de investigación en equipo:
organización.  Participación  e  colaboración
respectuosa  no  traballo  individual  e  en
equipo. Presentación de conclusións.

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

 BXB5.5.1.  Deseña  pequenos  traballos  de
investigación sobre animais e/ou plantas, os
ecosistemas  do  seu  contorno  ou  a
alimentación e a nutrición humana,  para a
súa presentación e defensa na aula.

 CAA

 CMCCT

 CSIEE

 CD

 BXB5.5.2.  Expresa  con  precisión  e
coherencia  as  conclusións  das  súas
investigacións, tanto verbalmente como por
escrito.

 CCL

 CCEC
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BLOQUE 1: HABILIDADES, DESTREZAS E ESTRATEXIAS. METODOLOXÍA CIENTÍFICA  
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE
1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

BXB1.1.1. Identifica os 
termos máis frecuentes 
do vocabulario científico, 
e exprésase de xeito 
correcto tanto oralmente 
como por escrito.

X X X
 Identifica e describe 

os termos do 

vocabulario científico, 

relacionados coa 

unidade.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas 

de resposta múltiple correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, debates e 

intervencións, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB1.2.1.  Procura,
selecciona e interpreta
a  información  de
carácter  científico  a
partir  da  utilización  de
diversas fontes.

X X X
 Busca información en 

diferentes fontes, 

interprétaa, 

selecciónaa e expona 

de forma clasificada.

 Busca información e 

realiza pequenos 

traballos de 

investigación sobre o 

tema.

 Expón os seus 

traballos con precisión

e coherencia, 

explicando as 

conclusións das súas 

investigacións.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: interpreta e comprende documentos 
gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos 
persoais ou de grupo. Rúbricas de avaliación
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 BXB1.2.2.  Transmite a
información
seleccionada  de  xeito
preciso,  utilizando
diversos soportes.

X X X
 Transmite a 

información de xeito 

preciso.

 Presenta os traballos 

de forma limpa e 

ordenada.

Procedemento: Valoración cualitativa e cuantitativa 

do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Debates e intervencións, elaboracións 
multimedia,  proxectos persoais ou de grupo. Rúbricas 
de avaliación

 BXB1.2.3.  Utiliza  a
información  de
carácter científico para
formar  unha  opinión
propia  e  argumentar
sobre  problemas
relacionados.

X X X
 Interpreta a 

información, 

relaciónaa cos 

coñecementos 

previos, fórmase a 

súa propia opinión e 

argumenta sobre 

problemas 

relacionados con 

precisión.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para a avaliación 

Instrumento: interpreta e comprende documentos 
gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos 
persoais ou de grupo. 

 BXB1.3.1.  Coñece  e
respecta as normas de
seguridade  no
laboratorio,  e coida os
instrumentos  e  o
material empregado.

X X X
 Respecta as normas 

de seguridade no 

laboratorio.

 Coida os instrumentos

e o material 

empregado.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario

Instrumento: interpreta e comprende documentos 
gráficos ou textuais

 BXB1.3.2.  Desenvolve
con  autonomía  a
planificación  do
traballo  experimental,
utilizando  tanto
instrumentos  ópticos
de  recoñecemento
como  material  básico
de  laboratorio,
argumenta  o  proceso
experimental  seguido,
describe  as  súas

X X X

 Realiza prácticas de 

microscopía sinxelas

 Realiza prácticas de 

laboratorio

 Identifica os principais

instrumentos ópticos 

de recoñecemento, 

como material básico 

de laboratorio, 

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: interpreta e comprende documentos e 
manuais de laboratorio, elabora unha guía dun proceso 
experimental e interpreta os resultados
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observacións  e
interpreta  os  seus
resultados.

diferencia as súas 

partes e relaciónaos 

co traballo 

experimental.

BLOQUE 2: A TERRA NO UNIVERSO 

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

 BXB2.1.1. Identifica as
ideas  principais  sobre
a orixe do Universo.

X
 Recoñece a estrutura 

do universo e as 

ideas principais sobre 

a súa orixe.

 Resolve problemas 

con datos que inclúen

as unidades básicas 

que se usan en 

astronomía para 

medir distancias e 

tamaños no Universo.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario ,análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos 

gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.2.1.  Recoñece
os  compoñentes  do
Universo e do Sistema
Solar,  e  describe  as
súas  características
xerais.

X
 Describe a orixe, a 

estrutura, os 

compoñentes e as 

características xerais 

do Sistema Solar.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.3.1.  Precisa  as
características que se
dan  no  planeta  Terra
que  permiten  o
desenvolvemento  da
vida nel, e que non se
dan  nos  outros

X
 Explica as 

características da 

Terra.

 Identifica e describe 

os compoñentes da 

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
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planetas. Terra. ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.4.1.  Identifica  a
posición  da  Terra  no
Sistema Solar.

X
 Relaciona os 

movementos da Terra 

cos ciclos diarios e 

anuais.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario ,análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.5.1.  Categoriza
os  fenómenos
principais
relacionados  co
movemento  e  a
posición dos astros, e
deduce  a  súa
importancia  para  a
vida.

X
 Coñece as causas 

das estacións do ano.

Explica o movemento 

aparente do Sol ao 

longo do ano.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.5.2.  Interpreta
correctamente  en
gráficos  e  esquemas
fenómenos  como  as
fases  lunares  e  as
eclipses, e establece a
súa  relación  coa
posición  relativa  da
Terra, a Lúa e o Sol.

X

 Describe a orixe das 

fases da Lúa

 Explica os tipos de 

eclipses

 Comprende as 

sucesións das mareas

e a súa relación coa 

Lúa

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.6.1. Describe as
características  xerais
dos  materiais  máis
frecuentes  nas  zonas
externas do planeta e
xustifica  a  súa
distribución  en  capas
en  función  da  súa
densidade.

X
 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.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.
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 BXB2.6.2. Describe as
características  xerais
da codia, o manto e o
núcleo  terrestre,  e  os
materiais  que  os
compoñen, e relaciona
esas  características
coa súa situación.

X
 Identifica e describe a

codia, o manto e o 

núcleo terrestre, e 

indica as súas 

características e os 

materiais que os 

forman.

 Diferencia os 

principais relevos 

continentais e 

oceánicos

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

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

X X
 Identifica e clasifica 

os minerais e as 

rochas, engadindo 

características que os

diferencian e 

exemplos de cada un 

deles.

 Recoñece a escala de

dureza mineral

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.7.2.  Describe
algunhas  das
aplicacións  máis
frecuentes  dos
minerais e das rochas
no  ámbito  da  vida
cotiá.

X X
 Busca información 

sobre a composición 

e o grupo ao que 

pertencen os minerais

e rochas, describe 

algunhas das 

aplicacións máis 

frecuentes no ámbito 

da vida cotiá.  

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.7.3. Recoñece a  Busca información Procedemento: Observación directa do traballo 
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importancia  do  uso
responsable  e  a
xestión  sustentable
dos recursos minerais.

X X sobre como se 

extraen os recursos 

minerais e o impacto 

ambiental que xeran, 

recoñecendo a 

importancia do uso 

responsable e a 

xestión sustentable 

dos recursos 

minerais, 

especialmente, do 

carbón e do petróleo.

diario, análise e valoración de tare especialmente fas 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.8.1. Recoñece a
estrutura  e  a
composición  da
atmosfera.

X
 Identifica as capas da 

atmosfera e explica a 

súa estrutura e 

composición.

 Interpreta mapas de 

previsión 

meteorolóxica

 Recoñece os 

principais parámetros 

de observación 

climatolóxica e a 

importancia do clima

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, análise de mapas de previsión 
meteorolóxica (satélite, isobáricos, estudo nubes, 
frontes…) con rúbrica de avaliación

 BXB2.8.2. Recoñece a
composición do aire e
identifica  os
contaminantes
principais  en  relación
coa súa orixe.

X
 Identifica os 

compoñentes do aire 

e dos contaminantes 

principais, 

relacionándoos coa 

súa orixe.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.8.3.  Identifica  e
xustifica  con

 Identifica e xustifica o Procedemento: Observación directa do traballo 
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argumentacións
sinxelas  as  causas
que sustentan o papel
protector da atmosfera
para os seres vivos.

X papel protector da 

atmosfera, 

argumentando como 

afecta a temperatura 

do planeta, as ondas 

e as correntes 

mariñas.

diario ,análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.9.1. Relaciona a
contaminación
ambiental  coa
deterioración
ambiental,  e  propón
accións e hábitos que
contribúan  á  súa
solución.

X
 Describe a 

contaminación 

ambiental e 

relaciónaa coa 

deterioración do 

medio ambiente; 

propón hábitos 

saudables e medidas 

para reducir a 

contaminación e os 

seus efectos.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.10.1.  Relaciona
situacións  en  que  a
actividade  humana
interfire  coa  acción
protectora  da
atmosfera.

X
 Identifica e describe 

como a actividade 

humana interfire coa 

acción protectora da 

atmosfera; suxire 

medidas que se 

poden adoptar na súa

contorna próxima 

para que a 

contaminación 

atmosférica sexa 

menor.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.11.1.  Recoñece
as  propiedades
anómalas da auga en

X
 Identifica e describe 

as propiedades 

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 
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relación  coas  súas
consecuencias para  o
mantemento  da  vida
na Terra.

anómalas da auga en 

relación coas 

consecuencias que 

teñen para procesos 

na superficie terrestre 

e nos seres vivos.

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

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

X
 Comprende e explica 

o ciclo da auga, 

describindo os 

procesos que o 

forman e 

relacionándoo coas 

súas causas e 

consecuencias.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.13.1.
Comprende  e
identifica o significado
da xestión sustentable
da  auga  doce,  e
enumera  medidas
concretas  que
colaboren  nesa
xestión.

X
 Recoñece a 

importancia da 

xestión sustentable da

auga doce e identifica

algunhas medidas 

concretas que 

colaboren en que esta

xestión sexa eficaz.

 Describe o 

funcionamento de 

potabilizadoras e 

depuradoras

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario ,análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.14.1.  Recoñece
os  problemas  de
contaminación  de
augas  doces  e
salgadas,  en  relación
coas  actividades
humanas

X
 Identifica os 

problemas de 

contaminación de 

augas doces e 

salgadas, 

ocasionados polas 

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
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actividades humanas, 

e propón medidas 

para palialos ou 

evitalos.

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB2.15.1.  Describe
as características que
posibilitaron  o
desenvolvemento  da
vida na Terra.

X
 Describe a orixe, a 

estrutura, os 

compoñentes e as 

características xerais

 Explica as 

características da 

Terra.

 Relaciona os 

movementos da Terra 

cos ciclos diarios e 

anuais.

 Coñece as causas 

das estacións do ano.

 Explica o movemento 

aparente do Sol ao 

longo do ano.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

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

X
 Identifica 

destrezas 

científicas; 

distingue cando é

conveniente 

usalas e aplícaas

en diferentes 

exemplos.

.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos 

gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB5.2.1.  Utiliza
argumentos  que
xustifiquen  as

X
 Propón hipótese 

sobre os posibles

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario ,análise e valoración de tarefas especialmente 
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hipóteses que propón. focos de 

contaminación e 

ponos a proba na

investigación.

 Aplica os seus 

coñecementos 

para argumentar 

a súa hipótese.

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas oral correspondentes á 

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, 

proxectos persoais ou de grupo.

 BXB5.3.1.  Utiliza
diferentes  fontes  de
información,
apoiándose  nas  TIC,
para a elaboración e a
presentación das súas
investigacións.

X
 Utiliza as TIC 

para elaborar a 

información e 

presentar os 

resultados da súa

aprendizaxe e 

das súas 

investigacións.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento: documentos formato dixital gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

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

X  Valora e respecta

o traballo en 

grupo.

 Comparte a 

información, 

discute en grupo 

o tema exposto, 

participa, valora e

respecta as 

decisións do 

grupo.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario ,análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento: proxectos persoais ou de grupo usando

rúbricas

 BXB5.5.2.  Expresa
con  precisión  e
coherencia  as
conclusións  das  súas
investigacións,  tanto
verbalmente como por
escrito.

X
 Elabora un 

informe sobre 

algún tema de 

actualidade; 

expono ao resto 

Procedemento: Observación directa do traballo diario,

análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento:  proxectos persoais ou de grupo 
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da clase, 

expresándose 

con precisión.

utilizando rúbricas

BLOQUE 3: A BIODIVERSIDADE NO PLANETA TERRA  

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

 BXB3.1.1.  Estima  a
importancia  da
biodiversidade  e
aplica  criterios  de
clasificación dos seres
vivos, relacionando os
animais  e  as  plantas
máis  comúns  co  seu
grupo taxonómico.

X
 Valora a importancia 

da biodiversidade.

 Clasifica os seres 

vivos, aplicando os 

criterios 

correspondentes.

 Valora a importancia 

da biodiversidade e 

explica as 

características 

morfolóxicas dos 

principais grupos 

taxonómicos.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos 

gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo 

 BXB3.2.1.  Identifica  e
recoñece  exemplares
característicos  de
cada  un  destes
grupos,  e  salienta  a
súa  importancia
biolóxica.

X
 Utiliza a clave 

dicotómica para 

clasificar os 

organismos e indica 

que pasos seguiu 

para iso.

 Explica as diferenzas 

entre cogomelos e 

fungos, sinalando a 

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos 
gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.
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función de cada un.

 Explica diferentes 

algas e cales 

podemos atopar nos 

fondos oceánicos.

 BXB3.3.1.  Discrimina
as  características
xerais e singulares de
cada  grupo
taxonómico.

X
 Identifica e describe 

os grupos 

taxonómicos, 

diferenciando as 

características de 

cada un.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos 
gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB3.4.1.  Asocia
invertebrados  comúns
co  grupo  taxonómico
ao que pertencen.

X
 Identifica as 

características dos 

distintos grupos 

taxonómicos, 

diferenciando as 

características de 

cada un

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos 
gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB3.4.2.  Recoñece
exemplares  de
vertebrados  e
asígnaos  á  clase  á
que pertencen.

X
 Describe as 

características 

principais dos animais

vertebrados.

 Identifica e describe 

diferentes animais 

vertebrados, e 

relaciónaos coa clase 

á que pertencen.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos 
gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.
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 BXB3.5.1.  Detalla  o
proceso  da  nutrición
autótrofa  e  relaciónao
coa  súa  importancia
para  o  conxunto  de
todos os seres vivos. 

X
 Detalla o proceso de 

nutrición das plantas e

valora a súa 

importancia para 

todos os seres vivos.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos 
gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB3.5.2. Describe as
características  xerais
e  singulares  dos
principais  grupos  de
plantas.

X X
 Identifica e clasifica os

organismos e indica 

que pasos seguiu 

para iso, sinalando as 

súas semellanzas e 

diferenzas.

 Realiza un herbario 

das especies de 

plantas máis próximas

na súa contorna

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos 
gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB3.6.1.  Clasifica  e
identifica  animais  e
plantas  a  partir  de
claves  de
identificación.

X X
 Identifica seres vivos 

cunha clave 

dicotómica.

 Utiliza  claves  de

identificación  para

clasificar  animais  en

función  da  ausencia

ou  a  presenza  de

cada característica.

 Utiliza claves de 

identificación para 

clasificar plantas en 

función da ausencia 

ou a presenza de 

cada característica.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos 
gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.
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 BXB3.7.1.  Identifica
exemplares de plantas
e  animais  propios
dalgúns  ecosistemas
ou  de  interese
especial  por  seren
especies en perigo de
extinción  ou
endémicas.

X X
 Identifica e describe 

as características de 

plantas e animais; 

relaciónaas co medio 

no que viven e cos 

seus propios 

ecosistemas.

 Identifica e clasifica os

organismos, 

xustificando a 

clasificación.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos 
gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB3.7.2.  Relaciona
coa súa adaptación ao
medio  a  presenza  de
determinadas
estruturas nos animais
e  nas  plantas  máis
comúns.

X X
 Observa e indica a 

que tipo de seres 

pertencen 

determinadas 

estruturas; explica 

para que serven e 

relaciónaas co medio 

no que viven.

 Explica que algas se 

poden encontrar nos 

fondos mariños.

 Explica como viven as

bacterias.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario ,análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos 
gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

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

X X
 Estuda un ecosistema

terrestre: as dunas 

costeiras.

 Estuda un ecosistema

acuático: o río.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, presentación do herbario e
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 Valora a 

biodiversidade dos 

ecosistemas 

terrestres de Galicia.

 Valora a 

biodiversidade dos 

ecosistemas 

acuáticos de Galicia.

 Realiza un herbario

análise mediante rúbrica, proxectos persoais ou de 
grupo.

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

X X
 Identifica 

destrezas 

científicas; 

distingue cando é

conveniente 

usalas e aplícaas 

en diferentes 

exemplos.

 Utiliza as 

destrezas 

científicas e 

aplica claves para

diferenciar uns 

animais 

vertebrados 

doutros.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos 

gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB5.2.1.  Utiliza
argumentos  que
xustifiquen  as
hipóteses que propón.

X X
 Propón hipótese 

e deseña un 

experimento 

sobre a 

xerminación 

dunha semente  e

crecemento de 

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas oral correspondentes á 

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, 

proxectos persoais ou de grupo.
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plantas en luz e 

escuridade

 Aplica os seus 

coñecementos 

para argumentar 

a súa hipótese.

 BXB5.3.1.  Utiliza
diferentes  fontes  de
información,
apoiándose  nas  TIC,
para a elaboración e a
presentación das súas
investigacións.

X X
 Utiliza as TIC 

para elaborar a 

información e 

presentar os 

resultados da súa

aprendizaxe e 

das súas 

investigacións.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento: documentos formato dixital gráficos ou

textuais, proxectos persoais ou de grupo

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

X X  Valora e respecta

o traballo en 

grupo.

 Comparte a 

información, 

discute en grupo 

o tema exposto, 

participa, valora e

respecta as 

decisións do 

grupo.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións

Instrumento: proxectos persoais ou de grupo 

usando rúbricas

 BXB5.5.1.  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

X
 Busca 

información e 

realiza un traballo

de investigación 

simple, expono e 

participa nun 

debate sobre os Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente
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presentación  e
defensa na aula.

animais e as súas

características, 

sinalando a 

importancia de 

protexer os 

animais que 

están en perigo 

de extinción.

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento:  proxectos persoais ou de grupo 

utilizando rúbricas 

 BXB5.5.2.  Expresa
con  precisión  e
coherencia  as
conclusións  das  súas
investigacións,  tanto
verbalmente como por
escrito.

X X
 Elabora un 

informe sobre 

algún tema de 

actualidade; 

expono ao resto 

da clase, 

expresándose 

con precisión.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento:  proxectos persoais ou de grupo 

utilizando rúbricas

BLOQUE 4: OS ECOSISTEMAS (80% nota avaliaición)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 1ª
AV

2ª
AV

3ª
AV

GRAO MÍNIMO DE
CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

 BXB4.1.1.  Identifica  os
compoñentes dun ecosistema. X

 Identifica e 

describe os 

distintos 

compoñente

s dun 

ecosistema 

e as 

adaptacións 

dos seres 

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos 

gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.
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vivos aos 

demais 

compoñente

s.

 Identifica e 

explica as 

relacións 

que se dan 

dentro dun 

ecosistema.

 BXB4.2.1.  Recoñece  e
enumera  os  factores
desencadeantes  de
desequilibrios nun ecosistema.

X
 Identifica e 

describe os 

factores 

desencadea

ntes de 

impactos 

negativos 

nun 

ecosistema.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos 

gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB4.3.1.  Selecciona  accións
que  preveñen  a  destrución
ambiental.

X
 Recoñece e 

suxire 

accións que 

preveñen a 

destrución 

do medio 

ambiente.

 Busca 

información 

sobre 

educación 

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos 

gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.
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ambiental e 

suxire 

accións que 

preveñen a 

destrución 

ambiental.

 Explica un 

espazo 

natural 

protexido e 

identifica os 

que hai en 

Galicia.

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

x x x
 Identifica 

destrezas 

científicas; 

distingue 

cando é 

conveniente 

usalas e 

aplícaas en 

diferentes 

exemplos.

 Utiliza as 

destrezas 

científicas e 

aplica claves

para 

diferenciar 

uns animais 

vertebrados 

doutros.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos 

gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de grupo.

 BXB5.2.1.  Utiliza  argumentos  Aplica os Procedemento: Observación directa do traballo 
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que  xustifiquen  as  hipóteses
que propón.

x x x seus 

coñecement

os para 

argumentar 

a súa 

hipótese.

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento: probas oral correspondentes á 

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, 

proxectos persoais ou de grupo.

 BXB5.3.1.  Utiliza  diferentes
fontes  de  información,
apoiándose  nas  TIC,  para  a
elaboración  e  a  presentación
das súas investigacións.

 
x x x

 Utiliza as 

TIC para 

elaborar a 

información 

e presentar 

os 

resultados 

da súa 

aprendizaxe 

e das súas 

investigació

ns.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento: documentos formato dixital gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

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

x x x  Valora e 

respecta o 

traballo en 

grupo.

 Comparte a 

información, 

discute en 

grupo o 

tema 

exposto, 

participa, 

valora e 

respecta as 

decisións do

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario ,análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento: proxectos persoais ou de grupo 

usando rúbricas
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grupo.

 BXB5.5.1.  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.

x  x
 Busca 

información 

sobre a 

biodiversida

de do 

planeta; 

realiza un 

traballo de 

investigació

n sinxelo, 

sobre 

especies 

endémicas  

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento:  proxectos persoais ou de grupo 

utilizando rúbricas 

 BXB5.5.2.  Expresa  con
precisión  e  coherencia  as
conclusións  das  súas
investigacións,  tanto
verbalmente como por escrito.

x x x
 Elabora un 

informe 

sobre algún 

tema de 

actualidade; 

expono ao 

resto da 

clase, 

expresándos

e con 

precisión.

Procedemento: Observación directa do traballo 

diario, análise e valoración de tarefas especialmente 

creadas para o estándar, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento:  proxectos persoais ou de grupo 

utilizando rúbricas
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6.  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Aspectos xerais

- Partir da competencia inicial do alumnado
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe
- Potenciar as metodoloxías activas e participativas:
- Enfoque orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas
- Papel facilitador da profesora

Estratexias metodolóxicas
- Memorización comprensiva
- Indagación e investigación sobre documentos, prensa, textos, etc
- Elaboración de sínteses
- Análise de documentos, gráficos, mapas,…
- Resolución de problemas sinxelos
- Estudo de casos (proxectos) usando o método científico
- Realización de prácticas de laboratorio 

    
      

7.  MATERIAIS, FERRAMENTAS E  RECURSOS DIDÁCTICOS

 
- Materiais escritos: libro de texto Ciencias da natureza 1º ESO,editorial Santillana ISBN 

978-84-8224-995-7, xornais, textos científicos, claves de identificación …

- Recursos Audiovisuais: aula virtual, vídeos, ordenador, cámara dixital, pantalla dixital,… 

- Traballo práctico experimental (Laboratorio): manexo do microscopio, utilización de 
diversas substancias químicas, interpretación de estruturas biolóxicas, manexo de 
claves dicotómicas, observación das coleccións de minerais e rochas….

-
Traballo de campo :saídas ao contorno do centro,  itinerarios ecolóxicos (espazos 
naturais), itinerarios urbanos… ( Se a situación da pandemia o permite no terceiro 
trimestre)
 
 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

-PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

Procedementos: Observación directa do traballo diario, valoración cualitativa do avance individual,
análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o estándar.  Na avaliación teranse en
conta as exposicións orais, probas escritas, traballos individuais e en grupo, observación do traballo
na aula, presentacións informáticas,…
Instrumentos:   Probas  escritas   correspondentes  á/s  unidade/s  ou  bloque  de  contidos,  outros
documentos gráficos ou textuais,   intervencións orais na aula , proxectos persoais ou de grupo.
   

 
 CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

O proceso de avaliación será continuo e integrador,  constando de 3 avaliacións máis a
avaliación inicial. 

En cada avaliación procurarase realizar, como mínimo, dous exames escritos (un exame
por unidade/s ou bloque que comprendan varios estándares de aprendizaxe) Se a cualificación
dalgunha das probas fose  inferior a 3  teríase que repetir, durante a avaliación, ao final do curso na
proba final ou cando o profesor o estime oportuno. A cualificación para a avaliación será a media
aritmética de todas as probas realizadas e representan o 80% da cualificación 
Valorarase:
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● Coherencia e corrección na contestación ás cuestións formuladas  nas diferentes probas.
● Adquisición do vocabulario específico da materia tratada.
● Expresión correcta na linguaxe escrita e/ou oral.

Representará un 20 % da cualificación:

● Desenvolvemento de actividades. 
● Coherencia coa que expoñen ou argumentan, a orde de intervención nos debates, a súa precisión.
● A presentación do traballo realizado (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, 
gráficas, coherencia,  comprensión e asimilación práctica dos obxectivos, creatividade e 
orixinalidade) 
● Actitude positiva e interese polo traballo diario.
● A participación, atención  e dilixencia no desenvolvemento de actividades.
● Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio.
● Interese por manter limpo e en condicións o seu lugar de traballo.
● Interese na realización das prácticas de laboratorio
● Respecto polos compañeiros e polo profesor.

Recuperación de avaliacións suspensas

 Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, a profesora aplicará o sistema
que crea conveniente para recuperar as avaliacións a aqueles alumnos/as que non alcadasen os
mínimos dos estándares de aprendizaxe da Programación; normalmente será un exame escrito con
preguntas sobre os estándares da avaliación que realizará nas  semanas de clase seguintes ao
remate da avaliación Debido a que na proba de recuperación priman os contidos mínimos, a nota
obtida será multiplicada por 0,8 (se na proba obtén una nota superior a 5) Se quedase pendente
solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de curso.

No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita/oral, por razón xustificada, o profesor
poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de tódolos
datos dispoñibles dese alumno/a. A non presentación a unha proba escrita  sen causa xustificada
obxectiva, poderá ser cualificada negativamente.

Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser igual ou superior a 5 e se obterá
de realizar a media aritmética da cualificación das tres avaliacións .

Para os alumnos/as que NON aprobaran tódalas avaliacións  deberán aprobar cada unha das
avaliacións suspensas na proba final. Se non o conseguen a cualificación final será suspenso.
Excepcionalmente, si un alumno/a non aproba unha e solo unha parte da proba final, compensarase
coas cualificacións das outras partes sempre que a nota sexa superior ou igual a 3’5 e o profesor
valore positivamente a actitude e o traballo realizado polo alumno/a durante o curso.

Durante a realización das probas escritas , o alumnado non poderá estar en posesión nin utilizar de 
dispositivos telefónicos móbiles nin de calquera outro dispositivo electrónico ou de outro tipo que 
permita o almacenamento de información. A posesión e/ou uso dalgún destes dispositivos implicará 
a retirada do exame por parte do profesor e a cualificación deste cun cero (0).

P  roba extraordinaria    

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva (igual ou superior  a 5) requirirá a demostración de que acadaron os
estándares de aprendizaxe e as competencias clave para este curso, valorándose a coherencia,
corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na elaboración das respostas.
Constará de dúas partes:
- Un cuestionario con preguntas sobre a materia que deberán que entregar  o día do exame e terá
unha ponderación do 20% da nota. 
- Un exame, que terá unha ponderación do 80% da nota. 
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9 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A

PRÁCTICA DOCENTE

- Porcentaxe de alumnado que acada unha valoración poritiva na materia 
- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción: reforzos educativos, ACI
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados
- Metodoloxía: propostas variadas en canto á metodoloxía ( traballo cooperativo e colaborativo, 

resolución de problemas, proxectos…)
- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta múltiple, probas 

orais, proxectos grupais, proxectos individuais, presentacións informáticas,…
- Avaliación inicial
- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade educativa: profesorado, 

alumando e familias
- Convivencia: clima de traballo 
- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas
- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e proxectos do centro
- Memoria de final de curso

10.  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS

MATERIAS PENDENTES

O alumnado de 2º  e  3º  da ESO, coa bioloxía  e  xeoloxía  de  1ºESO pendente,  deberá
realizar as  tarefas do  Plan de Pendentes. A  xefa do departamento realizará o seguimento deste
alumnado,  correxirá  as  actividades  e  seguirá  a  súa   evolución.  A correcta  realización  destes
exercicios ponderará o 100% da nota.   A entrega da actividades realizaráse segundo o calendario
acordado no centro 

O alumnado que non supere a  materia  pendente  na convocatoria ordinaria, terá dereito a
presentarse á convocatoria   extraordinaria   

 

11.  PROCEDEMENTOS  PARA  ACREDITAR  AO  ALUMNADO  OS
COÑECEMENTOS NECESARIOS  PARA  DETERMINADAS  MATERIAS  DO
BACHARELATO

   —

12.  DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS

RESULTADOS

 Na  primeira  semana  do curso realizarase unha avaliación inicial ao alumnado,  que será
orientativa e serviralle ao profesor para analizar o nivel académico e as destrezas dos rapaces. Esta
avaliación inicial se apoiará :
- Na observación dos alumnos na aula
- Unha proba escrita de contidos sinxelos: que non será utilizada para a cualificación do alumno.  
- Unha reunión co Departamento de Orientación  

Tras esta avaliación inicial, os membros do Departamento reuniranse para analizar os resultados
e  as  medidas a adptar.  

13 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As medidas da atención a diversidade propostas son:
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- Alumnado con ACI: elaboración de programación e deseño de actividades para que alcancen os
estándares de aprendizaxe coa axuda do Departamento de Orientación
- Alumnado con reforzo educativo: adaptación dos instrumentos de avaliación ( modificación dos
tempos  dos  exercicios,  preguntas  de  formulación  máis  sinxela  ou  co  espazo  ,  elaboración  de
exercicios escritos fóra da aula de referencia para que non existan distraccións,…). As adaptacións
dos instrumentos da avaliación dependerán das características do alumnado.
- Alumnado repetidor: pódense aplicar as medidas de reforzo educativo.
-Alumnado que recibe apoio de especialistas PT/AL

14.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

Teñen especial importancia: 
Educación ambiental

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos básicos, nos
que se deben incluír as grandes cuestións da educación ambiental, coma nos complementarios, nos
que se deben formular aspectos do tema e tratalos monograficamente.

Algúns dos  aspectos  ós  que  se  deben prestar  maior  atención  no  conxunto  deste  tema
transversal son: o tratamento dos residuos sólidos urbanos, o control dos vertidos de substancias
tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, a xestión dos recursos naturais coma a
auga,  etc.  En  moitos  casos,  estes  temas pódense  tratar  desde  o  punto  de vista  de  diferentes
disciplinas. 

Educación para a saúde
Existen unha serie de aspectos moi importantes relacionados coa educación para a saúde,

que deben terse en conta. Entre eles destacan  a prevención de riscos de enfermidades infecciosas
e medidas a seguir na vida diaria para evitar alerxias, intoxicacións e infeccións por fungos, protistas
e moneras,  os perigos das radiacións,  etc.  as medidas de hixiene e conservación referentes a
alimentos. Recoñecer e valorar a importancia da auga e dos alimentos na nosa vida, a súa calidade.

Educación do consumidor
Aspectos coma o uso responsable  da enerxía  que utilizamos no fogar ou no cultivo  de

vexetais, a elección de alimentos adecuados, o coñecemento das repercusións que teñen sobre o
medio os produtos que consumimos, a importancia do tratamento dos residuos e as técnicas de
aforro a través do reciclado,  etc. En conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a crear unha
conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co medio.

Educación non sexista
No ámbito científico  a presencia da muller  é realmente importante,  o que fai  absurda a

discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de partida e como
base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades que se estenda non só ó
medio científico, senón a tódolos aspectos da vida cotiá.

Educación cívica 
que se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros gases de
efecto  invernadoiro;  xestionar  o  consumo  de  auga  e  a  dificultade  de  acceso  á  auga  potable;
preservar a biodiversidade

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Ver Plan Anual AACCEE

16.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.

Os procedementos para avaliar a programación levaranse a cabo do xeito seguinte:
 Mediante   análise  do  seguimento  e  desenvolvemento  da  programación  nas  reunións  de

departamento.
 Mediante a ficha que se cubre despois de cada avaliación e na que se realiza a análise no

documento   “avaliación  da  función  docente”,  na  que  se  recollen  aspectos  relacionados  co
desenvolvemento da programación e organización como: 
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A  adecuación  de  obxectivos,  contidos  e  criterios  de  avaliación  ás  características  e
necesidades do alumnado.

A necesidade de modificar os procedementos de avaliación
A necesidade de levar a cabo medidas de atención á diversidade.
O desenvolvemento dos obxectivos de área establecidos na programación

 Mediante a memoria de fin de curso na que se recollan os resultados obtidos, os problemas
detectados e os posibles cambios a realizar na programación para o seguinte curso

 

     17.ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR (ver Plan Lector).

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC ( ver Plan TIC).

 
 

Narón, 20 de setembro de 2021

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
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2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
a) O Instituto  de Ensino Secundario  Terra  de Trasancos é un centro do Concello de Narón de

titularidade pública.
O centro atópase no Camiño Real S/N. No entorno atopamos un polígono onde se desenvolven

actividades de tipo industrial, comercial e empresarial.
O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase media/baixa.
No contorno máis inmediato ó centro podemos atopar, cara ó norte e ó leste edificacións de grande

volume adicadas como xa se indicou antes a actividades de tipo industrial, comercial e empresarial. Cara ó
sur  e  o  leste  atopamos  vivendas unifamiliares,  e,  nun  contorno  máis  lonxano vivendas plurifamiliares.
Ademais, inmediatos ó centro, atopamos o IES As Telleiras e o polideportivo municipal de As Lagoas.

O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de Cedeira.
A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos alumnos fai que

estes accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, e, no caso dos alumnos de ciclos en
transporte privado cando o seu horario lectivo non coincide co do resto dos alumnos.

Este  feito  supón  un  condicionante  extremo  na  actividade  do  centro  pois,  na  práctica,  o
desenvolvemento de calquera actividade fóra do horario lectivo implica o desprazamento dos participantes
polos seus propios medios sen que exista nin sequera transporte colectivo público nas cercanías.

b) Modelo lingüístico.
O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas comunicacións, circulares e

escritos.
En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, axustándose en todo

caso ó prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no ensino.
O  idioma  empregado  polos  profesores  nas  súas  relacións  persoais  é  indistintamente  galego  ou

castelán, sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún deles.
c) Datos relacionados co alumnado e coas familias:
1) Etapas e niveis de ensinanza.
O centro imparte ensinanzas de:

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO)
1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de Humanidades e

Ciencias Sociais.
1.c) Ciclos de grao medio: 

- Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de administración. Ten unha
duración de 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.

1.d) Ciclos de grao superior.
-  Administración e Finanzas.  Pertence á familia profesional de administración.  Ten

unha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
1.e) FPBÁSICA de Electricidade e Electrónica.
1.f) FPBÁSICA de Servizos Administrativos

3 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

 A relación entre dos estándares de aprendizaxe avaliables desta materia e as competencias clave do
currículo ( a) Comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía  (CMCCT).  Competencia  dixital  (CD).  Aprender  a aprender  (CAA).  Competencias sociais  e
cívicas (CSC).  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  Conciencia  e expresións culturais
(CCEC) ) figura  no punto 6.
  

4. OBXECTIVOS

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades
que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición
necesaria  para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento
persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou



social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación. 
f)  Concibir  o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,  así como
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da
experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento
da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade
lusófona. 

  OBXECTIVOS  ESPECÍFICOS

O alumnado deberá adquirir  os coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico  (  aparecen
relacionados  cos  estándares  de  aprendizaxe  no  punto  6)  e  as  estratexias  do  método  científico.  A
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual
afianzaranse  durante  esta  etapa;  igualmente  o  alumnado  deberá  desenvolver  actitudes  conducentes  á
reflexión  e  á  análise  sobre  os  grandes  avances  científicos  da  actualidade,  as  súas  vantaxes  e  as
implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade e uso
do material de laboratorio.

 

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: obxectivos, contidos, estándares, criterios de

avaliación, temporalización ,competencias básicas ,...
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

h

o

B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e escrita. B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun
contexto preciso e adecuado ao seu nivel.

BXB1.1.1.  Identifica  os  termos  máis  frecuentes  do
vocabulario  científico  e  exprésase  con  corrección,
tanto oralmente como por escrito. 

CCL

CMCCT

b

e

f

g

h

m

o

B1.2. Metodoloxía científica: características básicas.

B1.3. Experimentación en bioloxía e xeoloxía: obtención,
selección e interpretación de información de carácter
científico a partir da selección e a recollida de mostras
do medio natural ou doutras fontes.

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de
carácter científico e utilizala para formar unha opinión
propia, expresarse con precisión e argumentar sobre
problemas relacionados co medio natural e a saúde.

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información
de carácter científico a partir da utilización de diversas
fontes.

CD

CAA

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito
preciso utilizando diversos soportes.

CD

CCL

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para
formar  unha  opinión  propia  e  argumentar  sobre
problemas relacionados.

CAA

CCL

b

f

g

B1.4. Planificación e realización do traballo experimental,
e interpretación dos seus resultados.

B1.5.  Normas de seguridade no laboratorio,  e coidado
dos instrumentos e do material.

B1.3.  Realizar  un traballo  experimental  con axuda dun
guión  de  prácticas  de  laboratorio  ou  de  campo,
describir  a  súa  execución  e  interpretar  os  seus
resultados.

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade
no laboratorio,  e coida os instrumentos e o material
empregado.

CMCCT

CSC

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do
traballo  experimental,  utilizando  tanto  instrumentos
ópticos  de  recoñecemento  como  material  básico  de
laboratorio,  argumenta  o  proceso  experimental
seguido, describe as súas observacións e interpreta os
seus resultados.

CSIEE

CMCCT

CAA

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos

f B2.1.  Características  da materia  viva  e diferenzas  coa
materia inerte.

B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos
por  células  e  determinar  as  características  que  os

BXB2.1.1.  Diferencia  a  materia  viva  da  inerte  partindo
das características particulares de ambas.

CMCCT

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

B2.2.  A  célula.  Características  básicas  da  célula
procariota e eucariota, animal e vexetal. 

diferencian da materia inerte. BXB2.1.2.  Establece  comparativamente  as analoxías  e
as  diferenzas  entre  célula  procariota  e  eucariota,  e
entre célula animal e vexetal.

CMCCT

f B2.3. Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. B2.2.  Describir  as  funcións  comúns  a  todos  os  seres
vivos,  diferenciando  entre  nutrición  autótrofa  e
heterótrofa.

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada
función para o mantemento da vida.

CMCCT

BXB2.2.2.  Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e
nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas.

CMCCT

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde

f B3.1. Niveis de organización da materia viva. 

B3.2.  Organización  xeral  do  corpo  humano:  células,
tecidos, órganos, aparellos e sistemas

B3.3.  A  célula  animal:  estruturas  celulares.  Orgánulos
celulares e a súa función.

B3.1. 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.

BXB3.1.1.  Interpreta  os  niveis  de  organización  no  ser
humano e procura a relación entre eles.

CAA

BXB3.1.2.  Diferencia  os  tipos  celulares  e  describe  a
función dos orgánulos máis importantes.

CMCCT

f B3.4. Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións. B3.2.  Diferenciar  os  tecidos  máis  importantes  do  ser
humano e a súa función.

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman
o corpo humano e asóciaos á súa función.

CMCCT

f

m

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as determinan. B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de
saúde e doenza, os factores que os determinan.

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a
saúde,  e  xustifica  con  exemplos  as  eleccións  que
realiza ou pode realizar  para promovela individual  e
colectivamente.

CSC

f

m

B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas. B3.4. Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e
non infecciosas máis comúns que afectan a poboación
(causas, prevención e tratamentos). 

BXB3.4.1.  Recoñece as doenzas  e  as infeccións  máis
comúns, e relaciónaas coas súas causas.

CMCCT

BXB3.4.2.  Distingue  e  explica  os  mecanismos  de
transmisión das doenzas infecciosas.

CMCCT

m B3.7.  Hixiene  e  prevención.  Hábitos  e  estilos  de  vida
saudables.

B3.5.  Valorar  e  identificar  hábitos  e  estilos  de  vida
saudables como método de prevención das doenzas.

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e
identifícaos como medio de promoción da súa saúde e
da das demais persoas.

CSC

BXB3.5.2.  Propón métodos  para  evitar  o  contaxio  e  a CSIEE

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

propagación das doenzas infecciosas máis comúns. CSC

a

c

d

e

m

B3.7.  Hixiene  e  prevención.  Hábitos  e  estilos  de  vida
saudables.

B3.6. Seleccionar información, establecer diferenzas dos
tipos de doenzas  dun mundo globalizado e deseñar
propostas de actuación.

BXB3.6.1.  Establece  diferenzas  entre  as  doenzas  que
afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña
propostas de actuación.

CSC

CSIEE

f

m

B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros e antibióticos.

B3.9. Uso responsable de medicamentos.

B3.7.  Determinar  o  funcionamento  básico  do  sistema
inmune  e  as  continuas  contribucións  das  ciencias
biomédicas,  e  describir  a  importancia  do  uso
responsable dos medicamentos.

BXB3.7.1.  Explica  en  que  consiste  o  proceso  de
inmunidade,  e  valora  o  papel  das  vacinas  como
método de prevención das doenzas.

CMCCT

CSC

a

b

c

m

B3.10.  Transplantes  e  doazón  de  células,  sangue  e
órganos.

B3.8.  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.

BXB3.8.1.  Detalla a importancia da doazón de células,
sangue  e  órganos  para  a  sociedade  e  para  o  ser
humano.

CSC

f

g 

m

B3.11.  Substancias  aditivas:  tabaco,  alcohol  e  outras
drogas. Problemas asociados. 

B3.9.  Investigar  as alteracións producidas por  distintos
tipos de substancias aditivas, e elaborar propostas de
prevención e control.

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde
relacionadas  co  consumo  de  substancias  tóxicas  e
estimulantes,  como  tabaco,  alcohol,  drogas,  etc.,
contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas
de prevención e control.

CSC

CSIEE

a

d

g

m

B3.11.  Substancias  aditivas:  tabaco,  alcohol  e  outras
drogas. Problemas asociados. 

B3.10. Recoñecer as consecuencias para o individuo e a
sociedade de seguir condutas de risco.

BXB3.10.1.  Identifica  as  consecuencias  de  seguir
condutas de risco coas drogas, para o individuo e a
sociedade.

CSC

f

m

B3.12. Alimentación e nutrición.  Alimentos e nutrientes:
tipos e funcións básicas. 

B3.11.  Recoñecer  a  diferenza  entre  alimentación  e
nutrición,  e  diferenciar  os  principais  nutrientes  e  as
súas funcións básicas.

BXB3.11.1.  Discrimina  o  proceso  de  nutrición  do  da
alimentación.

CMCCT

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no
organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables.

CMCCT
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f

g

m

B3.13.  Dieta  e  saúde.  Dieta  equilibrada.  Deseño  e
análise  de  dietas.  Hábitos  nutricionais  saudables.
Trastornos da conduta alimentaria. 

B3.12.  Relacionar  as  dietas  coa  saúde  a  través  de
exemplos prácticos.

BXB3.12.1.  Deseña  hábitos  nutricionais  saudables
mediante  a  elaboración  de  dietas  equilibradas,
utilizando  táboas  con  grupos  de  alimentos  cos
nutrientes  principais  presentes  neles  e  o  seu  valor
calórico.

CAA

CD

c

m

B3.13.  Dieta  e  saúde.  Dieta  equilibrada.  Deseño  e
análise  de  dietas.  Hábitos  nutricionais  saudables.
Trastornos da conduta alimentaria.

B3.13. Argumentar a importancia dunha boa alimentación
e do exercicio físico na saúde, e identificar as doenzas
e os trastornos principais da conduta alimentaria.

BXB3.13.1.  Valora  e  determina  unha  dieta  equilibrada
para  unha  vida  saudable  e  identifica  os  principais
trastornos da conduta alimentaria.

CAA

CSC

f

m

B3.14. Función de nutrición. Visión global e integradora
de aparellos e procesos que interveñen na nutrición.

B3.14. Explicar os procesos fundamentais  da nutrición,
utilizando  esquemas  gráficos  dos  aparellos  que
interveñen nela.

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e
esquemas,  os  órganos,  os  aparellos  e  os  sistemas
implicados na función de nutrición,  e relaciónao coa
súa contribución no proceso.

CMCCT

f

m

B3.14. Función de nutrición. Visión global e integradora
de aparellos e procesos que interveñen na nutrición.

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza
cada aparello implicado.

BXB3.15.1.  Recoñece a función de cada aparello e de
cada sistema nas funcións de nutrición.

CMCCT

f

m

B3.15.  Anatomía  e  fisioloxía  dos  aparellos  dixestivo,
respiratorio, circulatorio e excretor.

B3.16.  Identificar  os  compoñentes  dos  aparellos
dixestivo,  circulatorio,  respiratorio  e  excretor,  e
coñecer o seu funcionamento.

BXB3.16.1.  Coñece  e  explica  os  compoñentes  dos
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor,
e o seu funcionamento.

CMCCT

f

m

B3.16. Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas
aos aparellos que interveñen na nutrición: prevención
e hábitos de vida saudables.

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habituais nos
aparellos relacionados coa nutrición,  así  como sobre
as súas causas e a maneira de previlas.

BXB3.17.1.  Diferencia as doenzas máis frecuentes dos
órganos,  os  aparellos  e  os  sistemas  implicados  na
nutrición, e asóciaas coas súas causas.

CMCCT

f

m

B3.17. Función de relación. Sistema nervioso e sistema
endócrino.

B3.18.  Órganos  dos  sentidos:  estrutura  e  función;
coidado e hixiene.

B3.18. Describir  os procesos implicados na función de
relación,  e  os  sistemas  e  aparellos  implicados,  e
recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos e os
coidados do oído e a vista.

BXB3.18.1.  Especifica a función de cada aparello e de
cada sistema implicados nas funcións de relación.

CMCCT

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función
de  relación,  e  identifica  o  órgano  ou  a  estrutura
responsables de cada proceso.

CMCCT

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e
relaciónaos  cos  órganos  dos  sentidos  en  que  se
atopan.

CMCCT

f B3.19. Coordinación e sistema nervioso: organización e B3.19. Explicar a misión integradora do sistema nervioso BXB3.19.1.  Identifica  algunhas  doenzas  comúns  do CMCCT
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m función. 

B3.20.  Doenzas  comúns do  sistema  nervioso:  causas,
factores de risco e prevención.

ante  diferentes  estímulos,  e  describir  o  seu
funcionamento.

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

CSC

f

m

B3.21. Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o seu
funcionamento. Principais alteracións.

B3.20. Asociar as principais glándulas endócrinas coas
hormonas que sintetizan e coa súa función.

BXB3.20.1.  Enumera as glándulas endócrinas e asocia
con elas as hormonas segregadas e a súa función.

CMCCT

f

m

B3.22.  Visión  integradora  dos  sistemas  nervioso  e
endócrino.

B3.21.  Relacionar  funcionalmente  o  sistema  neuro-
endócrino.

BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na
vida  cotiá  no  que  se  evidencie  claramente  a
integración neuroendócrina.

CMCCT

f B3.23.  Aparello  locomotor.  Organización  e  relacións
funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso.

B3.22.  Identificar  os  principais  ósos  e  músculos  do
aparello locomotor.

BXB3.22.1.  Localiza  os  principais  ósos  e músculos  do
corpo humano en esquemas do aparello locomotor.

CMCCT

f

m

B3.23.  Aparello  locomotor.  Organización  e  relacións
funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso.

B3.23.  Analizar  as  relacións  funcionais  entre  ósos,
músculos e sistema nervioso.

BXB3.23.1.  Diferencia os tipos de músculos en función
do seu tipo de contracción, e relaciónaos co sistema
nervioso que os controla.

CMCCT

f

m

B3.24. Factores de risco e prevención das lesións. B3.24.  Detallar  as  lesións  máis  frecuentes no  aparello
locomotor e como se preveñen.

BXB3.24.1.  Identifica  os  factores  de  risco  máis
frecuentes que poden afectar o aparello locomotor e
relaciónaos coas lesións que producen.

CSC

CAA

f

m

B3.25.  Reprodución  humana.  Anatomía  e  fisioloxía  do
aparello  reprodutor.  Cambios  físicos  e  psíquicos  na
adolescencia.

B3.25.  Referir  os  aspectos  básicos  do  aparello
reprodutor,  diferenciar  entre  sexualidade  e
reprodución,  e  interpretar  debuxos  e  esquemas  do
aparello reprodutor.

BXB3.25.1.  Identifica  en  esquemas  os  órganos  do
aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica
a súa función.

CMCCT

f

m

B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto. B3.26.  Recoñecer  os aspectos básicos  da reprodución
humana e describir os acontecementos fundamentais
da fecundación, do embarazo e do parto.

BXB3.26.1.  Describe  as  principais  etapas  do  ciclo
menstrual  e  indica  que  glándulas  e  que  hormonas
participan na súa regulación.

CMCCT

BXB3.26.2.  Identifica  os  acontecementos  fundamentais
da fecundación, do embarazo e do parto

CMCCT

f B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos. B3.27.  Comparar  os  métodos  anticonceptivos,
clasificalos  segundo  a  súa  eficacia  e  recoñecer  a

BXB3.27.1.  Discrimina  os  métodos  de  anticoncepción
humana.

CMCCT
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m B3.28. Doenzas de transmisión sexual: prevención. importancia dalgúns deles na prevención de doenzas
de transmisión sexual.

BXB3.27.2.  Categoriza  as  principais  doenzas  de
transmisión  sexual  e  argumenta  sobre  a  súa
prevención.

CMCCT

CSC

CCEC

e

g

m

B3.29. Técnicas de reprodución asistida. B3.28.  Compilar  información  sobre  as  técnicas  de
reprodución  asistida  e  de  fecundación  in  vitro,  para
argumentar  o  beneficio  que  supuxo  este  avance
científico para a sociedade.

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida
máis frecuentes.

CMCCT

a

c

d

m

B3.30.  Reposta  sexual  humana.  Sexo  e  sexualidade.
Saúde e hixiene sexual.

B3.29. Valorar e considerar a súa propia sexualidade e a
das persoas do contorno, e transmitir a necesidade de
reflexionar, debater, considerar e compartir.

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a
súa sexualidade e a das persoas do seu contorno.

CSC

CCEC

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución

f B4.1.  Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o
relevo terrestre.

B4.1.  Identificar  algunhas  das  causas  que  fan  que  o
relevo difira duns sitios a outros.

BXB4.1.1.  Identifica  a  influencia  do  clima  e  das
características das rochas que condicionan os tipos de
relevo e inflúen neles.

CMCCT

f B4.2.  Procesos  xeolóxicos  externos  e  diferenzas  cos
internos.  Meteorización,  erosión,  transporte  e
sedimentación.

B4.2.  Relacionar  os  procesos  xeolóxicos  externos  coa
enerxía  que  os  activa  e  diferencialos  dos  procesos
internos.

BXB4.2.1.  Relaciona  a  enerxía  solar  cos  procesos
externos,  e  xustifica  o  papel  da  gravidade  na  súa
dinámica.

CMCCT

BXB4.2.2.  Diferencia  os  procesos  de  meteorización,
erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos
no relevo.

CMCCT

f B4.3.  Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas
características.

B4.3. Analizar e predicir a acción das augas superficiais,
e  identificar  as  formas de  erosión  e depósitos máis
características.

BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e
sedimentación  producida  polas  augas  superficiais,  e
recoñece algún dos seus efectos no relevo.

CMCCT

f

m

B4.4. Augas subterráneas: circulación e explotación. B4.4.  Valorar  e  analizar  a  importancia  das  augas
subterráneas,  e  xustificar  a  súa  dinámica  e  a  súa
relación coas augas superficiais.

BXB4.4.1.  Valora  e  analiza  a  importancia  das  augas
subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación.

CMCCT

CSC
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f B4.5.  Acción  xeolóxica  do  mar:  dinámica  mariña  e
modelaxe litoral.

B4.5. Analizar a dinámica mariña e a súa influencia na
modelaxe litoral.

BXB4.5.1.  Relaciona os  movementos  da  auga do  mar
coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral,
e  identifica  algunhas  formas  resultantes
características.

CMCCT

f B4.6. Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica. B4.6. Relacionar a acción eólica coas condicións que a
fan posible, e identificar algunhas formas resultantes.

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en
que esta actividade xeolóxica pode ser relevante.

CMCCT

f B4.7. Acción xeolóxica dos glaciares: formas de erosión
e depósito que orixinan.

B4.7.  Analizar  a  acción  xeolóxica  dos  glaciares  e
xustificar as características das formas de erosión e
depósito resultantes.

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus
efectos sobre o relevo.

CMCCT

f

l

ñ

B4.8. Factores que condicionan a modelaxe da paisaxe
galega.

B4.8. Indagar e identificar os factores que condicionan a
modelaxe  da  paisaxe  nas  zonas  próximas  ao
alumnado.

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno
máis  próximo  e  identifica  algúns  dos  factores  que
condicionaron a súa modelaxe.

CCEC

CAA

f

g

m

B4.9.  Acción  xeolóxica  dos  seres  vivos.  A  especie
humana como axente xeolóxico. 

B4.9. Recoñecer e identificar a actividade xeolóxica dos
seres  vivos  e  valorar  a  importancia  da  especie
humana como axente xeolóxico externo.

BXB4.9.1.  Identifica  a  intervención  de  seres  vivos  en
procesos  de  meteorización,  erosión,  transporte  e
sedimentación.

CMCCT

BXB4.9.2.  Valora  e  describe  a  importancia  das
actividades humanas na transformación da superficie
terrestre.

CSC

CCEC

f B4.10. Manifestacións da enerxía interna da Terra. B4.10.  Diferenciar  os  cambios  na  superficie  terrestre
xerados pola enerxía do interior terrestre dos de orixe
externa.

BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun
interno e identifica os seus efectos no relevo.

CMCCT

f B4.11. Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de
magmas.

B4.11.  Analizar  as actividades  sísmica  e volcánica,  as
súas características e os efectos que xeran.

BXB4.11.1.  Coñece  e  describe  como  se  orixinan  os
sismos e os efectos que xeran.

CMCCT

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co
magma que as  orixina,  e  asóciaos  co  seu  grao  de
perigo.

CMCCT

f

g

B4.12.  Distribución  de  volcáns  e  terremotos.  Riscos
sísmico e volcánico: importancia da súa predición e da

B4.12. Relacionar a actividade sísmica e volcánica coa
dinámica  do  interior  terrestre  e  xustificar  a  súa

BXB4.12.1.  Xustifica  a  existencia  de  zonas  en  que os
terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude.

CAA

CMCCT
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súa prevención. distribución planetaria.

f

g

B4.12. Distribución de volcáns e os terremotos.  Riscos
sísmico e volcánico: importancia da súa predición e da
súa prevención.

B4.13. Sismicidade en Galicia.

B4.13. Valorar e describir  a importancia de coñecer os
riscos sísmico e volcánico, e as formas de previlos.

BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o
caso,  volcánico  existente  na  zona en  que  habita,  e
coñece as medidas de prevención que debe adoptar.

CAA

CSC

Bloque 5. O solo como ecosistema.

f B5.1. O solo como ecosistema.

B5.2. Compoñentes do solo e as súas interaccións.

B5.1. Analizar os compoñentes do solo e esquematizar
as relacións entre eles.

BXB5.1.1.  Recoñece  que  o  solo  é  o  resultado  da
interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos,
e sinala algunha das súas interaccións.

CMCCT

f

g

m

B5.3.  Importancia  do  solo.  Riscos  da  súa
sobreexplotación, degradación ou perda.

B5.2.  Valorar e determinar a importancia do solo e os
riscos  que  comporta  a  súa  sobreexplotación,
degradación ou perda.

BXB5.2.1.  Recoñece  a  fraxilidade  do  solo  e  valora  a
necesidade de protexelo.

CMCCT

CSC

Bloque 6. Proxecto de investigación

b

c

B6.1.  Método científico.  Elaboración  de hipóteses,  e  a
súa  comprobación  e  argumentación,  a  partir  da
experimentación ou a observación.

B6.1.  Planear,  aplicar  e  integrar  as  destrezas  e  as
habilidades propias do traballo científico.

BXB6.1.1.  Integra  e  aplica  as  destrezas  propias  do
método científico.

CAA

CMCCT

b

f

g

B6.1.  Método científico.  Elaboración  de hipóteses,  e  a
súa  comprobación  e  argumentación,  a  partir  da
experimentación ou a observación.

B6.2.  Elaborar  hipóteses  e  contrastalas  a  través  da
experimentación  ou  da  observación  e  a
argumentación.

BXB6.2.1.  Utiliza  argumentos  que  xustifiquen  as
hipóteses que propón.

CAA

CCL

e B6.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. B6.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar
e decidir sobre elas e os métodos empregados para a
súa obtención.

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas
TIC,  para  a  elaboración  e  a  presentación  das  súas
investigacións.

CMCCT

 CD

a

b

c

B6.3. Proxecto de investigación en equipo. Organización.
Participación  e  colaboración  respectuosa no  traballo
individual e en equipo. Presentación de conclusións.

B6.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e
en equipo.

BXB6.4.1.  Participa,  valora  e  respecta  o  traballo
individual e en grupo.

CAA

CMCCT

CSC
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CSIEE

a

b

d

h

o

B6.3. Proxecto de investigación en equipo. Organización.
Participación  e  colaboración  respectuosa no  traballo
individual e en equipo. Presentación de conclusións.

B6.5.  Expor  e  defender  en  público  o  proxecto  de
investigación realizado.

BXB6.5.1.  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.

CSIEE

CD

BXB6.5.2.  Expresa  con  precisión  e  coherencia  as
conclusións  das  súas  investigacións,  tanto
verbalmente como por escrito.

CCL

CCEC

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica e Bloque 6 . Proxecto de investigación  
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
CONTIDOS MÍNMOS

PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DEDE AVALIACIÓN

BXB1.1.1. Identifica os 

termos máis frecuentes do 

vocabulario científico e 

exprésase con corrección, 

tanto oralmente como por 

escrito

X X X Utiliza o vocabulario científico 

adecuado ao seu nivel nas súas 

exposicións e traballos

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación.

Instrumento: interpreta e comprende documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, 
proxectos persoais ou de grupo. Rúbricas de traballos correspondentes á unidade, outros 
documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo.

BXB1.2.1. Procura, 

selecciona e interpreta a 

X X X Busca, selecciona e organiza 

información relacionada coa unidade a 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación.
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información de carácter 

científico a partir da 

utilización de diversas fontes

partir de textos, imaxes e gráficos para 

completar as súas actividades e 

responder preguntas de forma 

adecuada.

Instrumento: interpreta e comprende documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, 
proxectos persoais ou de grupo. Rúbricas de traballos correspondentes á unidade, outros 
documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo.

BXB1.2.2. Transmite a 

información seleccionada de

xeito preciso utilizando 

diversos soportes.

X X X .Transmite a información de xeito 

preciso.

Presenta os traballos de forma limpa e 

ordenada.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación

 Instrumento: Avaliación de contidos, actividades escritas, correspondentes á unidade, outros 

documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de rupo.

BXB1.2.3. Utiliza a 

información de carácter 

científico para formar unha 

opinión propia e argumentar 

sobre problemas 

relacionados.

X X X Comprende e interpreta a información 

científica de documentos escritos, 

imaxes, gráficos e extrae conclusións 

coas que argumentar nos seus 

traballos e nas súas exposicións da 

clase.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: actividades escritas  correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo.

BXB1.3.1. Coñece e 
respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, e 
coida os instrumentos e o 
material empregado.

X x Coñece as normas de seguridade no 

laboratorio

Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividade especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa

do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento:traballos e actividades realizadas durante as prácticas programadas, , debates e 
intervencións, proxectos persoais ou de grupo.

BXB1.3.2. Desenvolve con 
autonomía a planificación do
traballo experimental, 
utilizando tanto instrumentos
ópticos de recoñecemento 
como material básico de 
laboratorio, argumenta o 
proceso experimental 
seguido, describe as súas 
observacións e interpreta os
seus resultados.

X X Realiza prácticas de laboratorio de 

forma correcta seguindo o método 

científico

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: traballos e actividades realizadas durante as prácticas programadas, debates e 
intervencións, proxectos persoais ou de grupo.
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

 BXB6.1.1. Integra e 
aplica as destrezas 
propias do método 
científico.

x x Recoñece o significado das etapas do 
método científico

Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 
de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 
cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).
Instrumento: traballos e actividades realizadas durante as prácticas programadas, debates e 
intervencións, proxectos persoais ou de grupo

 BXB6.2.1. Utiliza 
argumentos que 
xustifiquen as 
hipóteses que 
propón.

x x Xustifica as súas hipótese de forma 
razoada

Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e 

valoración de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: traballos e actividades realizadas durante as prácticas programadas, debates e 
intervencións, proxectos persoais ou de grupo

 BXB6.3.1. Utiliza 
fontes de 
información 
apoiándose nas TIC,
para a elaboración e
a presentación das 
súas investigacións.

x x x Busca información en diferentes fontes 
e utiliza as TIC para elaborar a 
información e presentar os resultados 
da súa aprendizaxe e das súas 
investigacións

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: , outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos 
persoais ou de grupo

 BXB6.4.1. Participa, 
valora e respecta o 
traballo individual e 
en grupo.

x x x Observa, describe e expón as súas 
observacións en fichas; achegando o 
seu traballo individual ao grupo e 
respectando os traballos dos demais 
equipos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: , outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos 
persoais ou de grupo

 BXB6.5.1. 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.

x x x Busca información e realiza un traballo 
de investigación sinxelo, expono e 
participa nun debate sobre un tema 
relacionado cos estándares de 
aprendizaxe da materia

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: , outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos 
persoais ou de grupo
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 BXB6.5.2. Expresa 
con precisión e 
coherencia as 
conclusións das 
súas investigacións, 
tanto verbalmente 
como por escrito.

x x x Expresa con coherencia as 
investigacións realizadas sobre un 
traballo proposto de forma escrita e 
verbalmente

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: , outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos 
persoais ou de grupo

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos (80% nota da avaliación)
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

BXB2.1.1. Diferencia a 
materia viva da inerte 
partindo das 
características 
particulares de ambas

x Identifica a célula como unidade básica
do ser vivo

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

BXB2.1.2. Establece 
comparativamente as 
analoxías e as diferenzas 
entre célula procariota e 
eucariota, e entre célula 
animal e vexetal

x Identifica a célula procariota e a célula 

eucariota.

Establece comparativamente as súas 

analoxías e as súas diferenzas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

BXB2.2.1. Recoñece e 
diferencia a importancia 
de cada función para o 
mantemento da vida.

x Relaciona cada órgano, aparello e 
sistema coa función vital en que 
intervén.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

BXB2.2.2. Contrasta o 
proceso de nutrición 
autótrofa e nutrición 
heterótrofa, e deduce a 
relación entre elas.

x Establece as diferencias entre nutrición
autótrofa e heterótrofa

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde (80% nota dos estándares de cada avaliación)
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ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

BXB3.1.1. Interpreta os 
niveis de organización no 
ser humano e procura a 
relación entre eles

x Diferencia os niveis de organización 

dos seres humanos; interprétaos e 

indica a relación entre eles.

Identifica os aparellos e os sistemas 

que forman o corpo humano; relaciona 

cada aparello e sistema coas funcións 

vitais nas que interveñen.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

BXB3.1.2. Diferencia os 
tipos celulares e describe 
a función dos orgánulos 
máis importantes

x Explica que é unha célula e cales son 

as súas funcións; describe a morfoloxía

e as funcións dos orgánulos e de 

outras estruturas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

. BXB3.2.1. Recoñece os 
principais tecidos que 
conforman o corpo 
humano e asóciaos á súa 
función.

x Identifica os principais tecidos do ser 
humano e as células que os forman; 
enumera as características e as 
funcións dos tecidos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

. BXB3.3.1. Argumenta as 
implicacións dos hábitos 
para a saúde, e xustifica 
con exemplos as 
eleccións que realiza ou 
pode realizar para 
promovela individual e 
colectivamente.

x x Recoñece os danos para a saúde que 

poden ocasionar as dietas 

desequilibradas.

Pensa e explica as consecuencias que 

teñen os hábitos na vida e na saúde; 

clasifica e describe aqueles que lle 

axudan a coidar o seus sistemas e 

aparellos e aqueles que os prexudican.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

BXB3.4.1. Recoñece as 
doenzas e as infeccións 
máis comúns, e 
relaciónaas coas súas 
causas.

x x Identifica as enfermidades máis 
frecuentes relacionadas cos distintos 
aparellos  e relaciónaas coas súas 
causas.
Identifica as enfermidades infecciosas 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
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máis frecuentes e as súas causas, 
relacionándoas co sistema inmunitario

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

BXB3.4.2. Distingue e 
explica os mecanismos de
transmisión das doenzas 
infecciosas

x Coñece e explica os diferentes 
mecanismos de transmisión das 
enfermidades infecciosas, 
relacionándoas coa transmisión, o 
contaxio e os factores de risco

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.5.1.  Coñece  e
describe hábitos de vida
saudable  e  identifícaos
como  medio  de
promoción  da  súa
saúde e da das demais
persoas.

x x Identifica os principais hábitos de vida 
saudable; describe e xustifica accións 
concretas, como evitar o consumo de 
estimulantes e drogas, realizar 
exercicio físico moderado, durmir as 
horas necesarias, etc.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.5.2.  Propón
métodos  para  evitar  o
contaxio  e  a
propagación  das
doenzas  infecciosas
máis comúns.

x  Identifica as accións de prevención e 

risco contaminante e propon medidas 

de prevención, como o aseo de mans e

dentes.

Argumenta por que debemos tapar a 
boca ao tusir ou ao esbirrar.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.6.1.  Establece
diferenzas  entre  as
doenzas que afectan as
rexións  dun  mundo
globalizado,  e  deseña
propostas de actuación.

x Recoñece as causas que prococan as 
diferenzas existentes entre as doenzas 
que afectan as distintas rexións do 
mundo

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.7.1.  Explica  en
que consiste  o proceso
de inmunidade, e valora
o  papel  das  vacinas
como  método  de
prevención  das
doenzas.

x Define e describe o proceso de 

inmunidade e valora o papel das 

vacinas como método de prevención 

das doenzas.

Explican que é a resposta inmunitaria 
inespecífica 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.8.1.  Detalla  a
importancia  da  doazón
de  células,  sangue  e
órganos  para  a

x Valora a importancia do transplante de 

órganos e doazón de sangue

Explica que son as células nai e que 
aplicacións médicas teñen.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
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sociedade e para o ser
humano.

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.9.1.  Detecta  as
situacións de risco para
a saúde relacionadas co
consumo  de
substancias  tóxicas  e
estimulantes,  como
tabaco, alcohol, drogas,
etc.,  contrasta  os  seus
efectos  nocivos  e
propón  medidas  de
prevención e control.

x x Identifica as accións de prevención e 
risco contaminante e as substancias 
tóxicas para a saúde, describe os 
efectos nocivos que producen e propon
medidas de prevención, como o aseo 
de mans e dentes, o consumo de auga 
e alimentos ricos en fibra, evitar o 
consumo de alcohol, tabaco e outras 
drogas, etc

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.10.1. Identifica as
consecuencias  de
seguir condutas de risco
coas  drogas,  para  o
individuo e a sociedade.

x x Identifica condutas neurolóxicas 
derivadas do consumo de drogas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.11.1. Discrimina o
proceso de nutrición do
da alimentación.

x Identifica as semellanzas e diferenzas 
entre o proceso de nutrición e o de 
alimentación

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.11.2.  Relaciona
cada  nutriente  coa  súa
función no organismo, e
recoñece  hábitos
nutricionais saudables.

x Coñece e explica as características dos
distintos nutrientes, relacionándoos 
coas funcións que desempeñan no 
organismo; describe e adquire hábitos 
nutricionais saudables

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.12.1.  Deseña
hábitos  nutricionais
saudables  mediante  a
elaboración  de  dietas
equilibradas,  utilizando
táboas  con  grupos  de
alimentos cos nutrientes
principais  presentes

x Planifica un menú semanal saudable e 
elabora dietas equilibradas, tendo en 
conta as recomendacións dadas pola 
OMS para unha dieta equilibrada e 
utilizando alimentos da dieta 
mediterránea.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, elaboración dunha dieta 
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neles  e  o  seu  valor
calórico.

 BXB3.13.1.  Valora  e
determina  unha  dieta
equilibrada  para  unha
vida  saudable  e
identifica  os  principais
trastornos  da  conduta
alimentaria.

x Xustifica e valora unha dieta 

equilibrada para unha vida saudable, 

en función dos grupos de alimentos 

que inclúe e tendo en conta o seu valor

calórico e os nutrientes principais que 

contén.

Identifica e recoñece os principais 

trastornos da conduta alimentaria e os 

efectos que provocan.

Argumenta a importancia dunha boa 
alimentación e do exercicio físico na 
saúde.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.14.1. Determina e
identifica,  a  partir  de
gráficos e esquemas, os
órganos, os aparellos e
os  sistemas  implicados
na función de nutrición,
e  relaciónao  coa  súa
contribución no proceso.

x x Busca información sobre os órganos ou

estruturas implicados na función de 

nutrición.

Identifica e describe os órganos que 
son responsables do seu 
funcionamento e os procesos en que 
interveñen.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.15.1. Recoñece a
función de cada aparello
e  de  cada sistema nas
funcións de nutrición.

x x Recoñece a función do aparello 

dixestivo, circulatorio, respiratorio, 

excretor na función de nutrición

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.16.1.  Coñece  e
explica os compoñentes
dos  aparellos  dixestivo,
circulatorio,  respiratorio
e  excretor,  e  o  seu
funcionamento.

x x Coñece e explica as función dos 
distintos compoñentes dos aparellos 
dixestivo, respiratorio, circulatorio 
excretor

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.17.1.  Diferencia
as  doenzas  máis
frecuentes dos órganos,

x x Coñece, describe e clasifica as 
enfermidades máis frecuentes dos 
órganos, aparellos e sistemas 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
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os  aparellos  e  os
sistemas  implicados  na
nutrición,  e  asóciaas
coas súas causas.

implicados na nutrición; investiga sobre
as súas causas e suxire a forma de 
previr estas enfermidades.

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.18.1. Especifica a
función de cada aparello
e  de  cada  sistema
implicados nas funcións
de relación.

x x Describe a función de cada aparello e 
cada sistemas que participan na 
función de nutrición e identifica as 
células implicadas nos procesos 
fundamentais do sistema nervioso

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.18.2. Describe os
procesos  implicados  na
función  de  relación,  e
identifica o órgano ou a
estrutura  responsables
de cada proceso.

x Identifica e describe os procesos 
implicados na función de relación e 
explica como interveñen en cada 
proceso os distintos órganos e cal é a 
súa estrutura.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.18.3.  Clasifica  os
tipos  de  receptores
sensoriais e relaciónaos
cos  órganos  dos
sentidos  en  que  se
atopan.

x Identifica cada unha das partes que 
forma o sistema nervioso e os distintos 
tipos de receptores sensoriais, 
clasificándoos e relacionándoos cos 
órganos dos sentidos en que se 
atopan.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.19.1.  Identifica
algunhas  doenzas
comúns  do  sistema
nervioso  e  relaciónaas
coas  súas  causas,  cos
factores  de risco e coa
súa prevención.

x Sinala as principais doenzas que 
afectan o sistema nervioso, e relaciona 
estas doenzas con factores de risco 
como o consumo de substancias 
nocivas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.20.1. Enumera as
glándulas  endócrinas  e
asocia  con  elas  as
hormonas segregadas e
a súa función.

x Busca información sobre os órganos ou
estruturas implicados no sistema 
endócrino e no aparello locomotor; 
identifica e describe os que son 
responsables do seu funcionamento e 
os procesos en que interveñen

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.21.1.  Recoñece
algún proceso que teña
lugar  na  vida  cotiá  no
que  se  evidencie

x Identifica cada elemento que participa 
en distintos procesos neuro-endócrinos
relacionados coa vida cotiá; identifica 
os diferentes efectos que responden a 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).
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claramente  a
integración
neuroendócrina.

determinadas causas, clasifícaos e 
organízaos.

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.22.1.  Localiza  os
principais  ósos  e
músculos  do  corpo
humano  en  esquemas
do aparello locomotor.

x Coñece as funcións que realizan os 
órganos, aparellos, sistemas e 
estruturas que están implicados no 
aparello locomotor, identificando os 
principais ósos e músculos do corpo 
humano.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.23.1.  Diferencia
os tipos de músculos en
función  do  seu  tipo  de
contracción,  e
relaciónaos  co  sistema
nervioso  que  os
controla.

x Identifica os músculos que interveñen 
nalgúns movementos concretos; busca 
información sobre as formas de 
exercitar os músculos, en relación co 
exercicio físico.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.24.1. Identifica os
factores  de  risco  máis
frecuentes  que  poden
afectar  o  aparello
locomotor e relaciónaos
coas  lesións  que
producen.

x Coñece, describe e clasifica as 
enfermidades máis frecuentes dos 
órganos, dos aparellos e dos sistemas 
implicados na circulación e na 
excreción; investiga sobre as súas 
causas e suxire a forma de previr estas
enfermidades.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.25.1. Identifica en
esquemas  os  órganos
do  aparello  reprodutor
masculino e feminino, e
especifica  a  súa
función.

x Identifica en esquemas os órganos do 
aparello reproductor
Relaciona cada órgano coa súa función

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.26.1. Describe as
principais  etapas  do
ciclo menstrual e indica
que  glándulas  e  que
hormonas  participan  na
súa regulación.

x Identifica as glándulas e as hormonas 
que interveñen na regulación do ciclo 
menstrual, describindo as principais 
etapas que se suceden durante este 
ciclo.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.26.2. Identifica os
acontecementos
fundamentais  da
fecundación,  do

x Identifica os acontecementos 
fundamentais d fecundación, do 
embarazo e do parto.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).
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embarazo e do parto Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.27.1.  Discrimina
os  métodos  de
anticoncepción humana.

x Identifica, describe e clasifica os 
principais métodos anticonceptivos, en 
función da súa eficacia

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.27.2.  Categoriza
as  principais  doenzas
de transmisión sexual e
argumenta  sobre a súa
prevención.

x Busca información sobre as principais 
enfermidades de transmisión sexual, 
clasifícaas e argumenta sobre a súa 
prevención, elaborando informes sobre 
algunhas delas, coma a sida, nos que 
detalla como se transmite e como pode
evitarse o seu contaxio.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.28.1. Identifica as
técnicas de reprodución
asistida  máis
frecuentes.

x Recompila información, reflexiona e 
expón a súa opinión sobre o uso 
sanitario de embrións doados por 
persoas que se someten a técnicas de 
reprodución asistida.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB3.29.1.  Actúa,
decide  e  defende
responsablemente  a
súa sexualidade e a das
persoas  do  seu
contorno.

x Explica a diferenza que hai entre sexo, 

sexualidade e reprodución.

Busca un anuncio que faga uso da 
sexualidade e redacta un informe sobre
el.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución (80% nota  da avaliación)
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

BXB4.1.1. Identifica a 
influencia do clima e das 
características das 
rochas que condicionan 
os tipos de relevo e 
inflúen neles.

x Relaciona as formas que predominan 
na paisaxe coa influencia do clima e 
coas características das rochas que 
condicionan e inflúen nos distintos tipos
de relevo.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.2.1. Relaciona a x Relaciona a enerxía solar cos procesos Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
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enerxía  solar  cos
procesos  externos,  e
xustifica  o  papel  da
gravidade  na  súa
dinámica.

externos e co espesor da atmosfera 
que debe atravesar a radiación solar 
para chegar á Terra

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.2.2.  Diferencia
os  procesos  de
meteorización, erosión,
transporte  e
sedimentación,  e  os
seus efectos no relevo.

x Identifica e describe os procesos de 
meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación, xustificando os seus 
efectos sobre o relevo, en función da 
composición do solo, das rochas e dos 
demais elementos da paisaxe

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.3.1.  Analiza  a
actividade  de  erosión,
transporte  e
sedimentación
producida polas augas
superficiais,  e
recoñece  algún  dos
seus efectos no relevo.

x Relaciona a actividade de erosión, 
transporte e sedimentación producida 
polas augas superficiais cos seus 
efectos sobre o relevo, describindo 
accións concretas, como a forma de 
depositarse os cantos e a area nun 
leito fluvial.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.4.1.  Valora  e
analiza  a  importancia
das  augas
subterráneas  e  os
riscos  da  súa
sobreexplotación.

x Coñece a importancia das augas 
subterráneas, analiza os riscos da súa 
sobreexplotación e explica a 
importancia da diminución do nivel 
freático nun acuífero.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.5.1.  Relaciona
os  movementos  da
auga  do  mar  coa
erosión, o transporte e
a  sedimentación  no
litoral,  e  identifica
algunhas  formas
resultantes
características.

x Coñece e explica en que consisten os 
movementos da auga do mar, 
relacionándoos coa erosión, o 
transporte e a sedimentación no litoral.
Xustifica a formación de acantilados e a
influencia da inclinación das rochas 
sobre la forma resultante da costa

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.6.1.  Asocia  a
actividade  eólica  cos
ambientes en que esta
actividade  xeolóxica
pode ser relevante.

x Relaciona a actividade do vento con 
actividade xeolóxica, explicando a súa 
influencia na transformación do relevo, 
na formación de dunas, etc

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
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ou de grupo

 BXB4.7.1.  Analiza  a
dinámica  glaciar  e
identifica  os  seus
efectos sobre o relevo.

x Asocia a dinámica glaciar coa enerxía 
solar e identifica os seus efectos sobre 
o relevo.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.8.1.  Investiga
acerca  da  paisaxe  do
seu  contorno  máis
próximo  e  identifica
algúns  dos  factores
que  condicionaron  a
súa modelaxe.

x Investiga sobre as formas de modelaxe
de Galicia.
Identifica no mapa unha zona de 
Galicia determinada.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.9.1.  Identifica  a
intervención  de  seres
vivos  en  procesos  de
meteorización, erosión,
transporte  e
sedimentación.

x Relaciona a intervención dos seres 
vivos cos procesos de meteorización, 
erosión e sedimentación, sinalando 
como os seres vivos participan no 
proceso de edafización ou formación 
dun solo maduro a partir dun detrito ou 
sedimento.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.9.2.  Valora  e
describe a importancia
das  actividades
humanas  na
transformación  da
superficie terrestre.

x Observa, valora e describe diferentes 
actividades humanas que transforman 
a superficie terrestre, superando algúns
factores adversos para a agricultura e 
outras actividades.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.10.1.  Diferencia
un  proceso  xeolóxico
externo  dun  interno  e
identifica  os  seus
efectos no relevo.

x Explica a diferenza entre un proceso 
xeolóxico externo e un interno, 
identificando os seus efectos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.11.1.  Coñece  e
describe  como  se
orixinan  os  sismos  e
os efectos que xeran.

x Sabe como se orixinan os sismos; 
descríbeos e explica como son os 
diferentes tipos de ondas e os efectos 
que xeran; suxire medidas de 
precaución nas construcións de 
vivendas, distinguindo entre terremotos
e tsunamis e as súas consecuencias

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.11.2.  Relaciona x Identifica os tipos de volcáns co Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

os  tipos  de  erupción
volcánica  co  magma
que  as  orixina,  e
asóciaos  co  seu  grao
de perigo.

magma que os orixina e relaciona a 
presenza de vulcanismo asociado ás 
zonas de separación ou diverxencia 
entre placas, xustificando distintas 
hipóteses sobre o tipo e o grao de 
perigo.

(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB4.12.1.  Xustifica a
existencia de zonas en
que os terremotos son
máis  frecuentes  e  de
maior magnitude.

x Localiza no mapa as principais zonas 
de risco sísmico.
Xustifica a existencia de zonas en que 
os terremotos son máis frecuentes e de
maior magnitude, tendo en conta a 
existencia de fallas, como a de San 
Andrés na península de California

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB5.13.1.  Valora  e
describe  o  risco
sísmico  e,  de  ser  o
caso,  volcánico
existente  na  zona  en
que  habita,  e  coñece
as  medidas  de
prevención  que  debe
adoptar.

x Describe a sismicidade en Galicia.
Reflexiona sobre o risco sísmico e 
volcánico en diferentes zonas, coñece 
as medidas de prevención que debe 
adoptar e suxire formas de actuar para 
evitar que se ocasionen danos ás 
persoas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

Bloque 5. O solo como ecosistema. (80% nota avaliación)
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

 BXB5.1.1.  Recoñece
que o solo é o resultado
da  interacción  entre  os
compoñentes  bióticos e
abióticos,  e  sinala
algunha  das  súas
interaccións.

X Coñece e explica o proceso de 
formación do solo e os factores que 
inflúen.
Identifica os horizontes do solo

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo

 BXB5.2.1.  Recoñece  a
fraxilidade  do  solo  e
valora a necesidade de
protexelo.

x Xustifica de forma razoada  a 
importancia do solo e propón diversas 
medidas de prevención fronte a súa 
erosión.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais 
ou de grupo
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS  

Aspectos xerais
- Partir da competencia inicial do alumnado
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe
- Potenciar as metodoloxías activas e participativas:
- Enfoque orientado á realización de tarefas e a resolución de problemas
- Papel facilitador da profesora

Estratexias metodolóxicas
- Memorización comprensiva
- Indagación e investigación sobre documentos, prensa, textos, etc
- Análise de documentos, gráficos, mapas,…
- Resolución de problemas sinxelos
- Realización de prácticas de laboratorio 

 
7.  MATERIAIS, FERRAMENTAS E  RECURSOS DIDÁCTICOS

- Materiais escritos: libro de texto do alumnado “Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO 
Obradoiro Santillana ISBN 978-84-8224-999-5”, xornais, claves de identificación, 
revistas científicas,…

- Recursos Audiovisuais: aula virtual do instituto,  vídeos, ordenador, cámara dixital, 
pantalla dixital,…  

- Traballo práctico experimental (Laboratorio): manexo do microscopio, utilización de 
diversas substancias químicas, interpretación de estruturas biolóxicas, observación
de coleccións de minerais e rochas….

-
Traballo de campo :saídas ó contorno do centro, traballo experimental, itinerarios 
ecolóxicos (espazos naturais), itinerarios urbanos… ( Se a situación da pandemia o
permite no terceiro trimestre)

- Charlas e conferencias 

 

8.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN  E  CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Procedementos:  Observación  directa  do  traballo  diario,  valoración  cualitativa  do  avance
individual,  análise  e  valoración  de  tarefas  especialmente  creadas  para  o  estándar.  Na
avaliación teranse en conta as exposicións orais, probas escritas, traballos individuais e en
grupo, observación do traballo na aula, presentacións informáticas,…
Instrumentos:  Probas escritas  correspondentes á/s unidade/s ou bloque de contidos, outros
documentos gráficos ou textuais,   intervencións orais na aula , proxectos persoais ou de grupo.

 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  
O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións máis a

avaliación inicial.
En cada avaliación procuraranse realizar, como mínimo, dous exames escritos.  Se a

cualificación dalgunha das probas fose inferior a  3, non faría media , e tería que recuperar
dita avaliación , nas semanas seguintes ao remate da mesma, ao final do curso na proba final
ou cando o profesor o estime oportuno.
  A cualificación para a avaliación será:

- A media aritmética de todas as probas escritas realizadas que representan o 80% da
nota.  
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- O desenvolvemento de actividades, a coherencia coa que expoñen ou argumentan,  a
orde  de  intervención  nos  debates,  a  súa  precisión,  a  presentación  do  traballo  realizado
(limpeza,  organización,  expresión,  cadros,  esquemas,  gráficas,  coherencia,   comprensión e
asimilación práctica dos obxectivos, creatividade e orixinalidade), a actitude positiva e interese
polo traballo diario, a participación, atención  e dilixencia no desenvolvemento de actividades ,
o interese na realización das prácticas de laboratorio,   o  respecto polos compañeiros e polo
profesor representan o 20% da nota.  

Durante  a  realización  das  probas escritas  o  alumnado non poderá  estar  en  posesión   de
dispositivos telefónicos móbiles nin de calquera outro dispositivo electrónico ou de outro tipo
que permita o almacenamento de información. A posesión e/ou uso dalgún destes dispositivos
implicará a retirada do exame por parte do profesor e a cualificación deste cun cero (0).

No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita/oral,  por razón xustificada, o
profesor poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación
de tódolos datos dispoñibles dese alumno/a.  A non presentación a unha proba escrita  sen
causa xustificada obxectiva, poderá ser cualificada negativamente.

Recuperación de avaliacións suspensas

 Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, o profesor/a aplicará o
sistema que crea conveniente para recuperar as avaliacións a aqueles alumnos/as que non
alcadasen os mínimos dos estándares de aprendizaxe da Programación; normalmente será un
exame escrito con preguntas sobre os estándares desa avaliaciónque realizará nas  semanas
de clase seguintes ao remate da avaliación. Debido a que na proba de recuperación priman os
contidos  mínimos, a nota  obtida  será  multiplicada por  0,8  (se  na  proba  obtén  una  nota
superior a 5)  Se quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame
global de final de curso.

Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser igual ou superior a 5 e se obterá
de realizar a media aritmética da cualificación das tres avaliacións .

Para os alumnos/as que NON aprobaran tódalas avaliacións deberán aprobar cada unha das
avaliacións  suspensas na  proba  final.  Se  non  o  conseguen  a  cualificación  final  será
suspenso. Excepcionalmente, si un alumno/a non aproba unha e solo unha parte da proba final,
compensarase  coas  cualificacións  das  outras  partes  sempre  que  a  nota  sexa  igual  ou
superior a 3’5  e o profesor  valore positivamente a actitude e o traballo realizado polo
alumno/a durante o curso.

P  roba da convocatoria extraordinaria de xuño  

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva (igual ou superior a 5) requirirá a demostración de que acadaron os
estándares  de  aprendizaxe  e  as  competencias  clave  para  este  curso,  valorándose  a
coherencia,  corrección,  e  o  uso  do  vocabulario  específico  da  materia  na  elaboración  das
respostas.
Constará de dúas partes:
- Un cuestionario con preguntas sobre a materia que deberán que entregar  o día do exame e
terá unha ponderación do 20% da nota. 
- Un exame, que terá unha ponderación do 80% da nota.
 

9 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A

PRÁCTICA DOCENTE

- Porcentaxe de alumnado que acada unha valoración poritiva na materia 
- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción: reforzos educativos, ACI
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados
- Metodoloxía: propostas de acción  variadas en canto á metodoloxía ( traballo cooperativo 

e colaborativo, resolución de problemas, proxectos…)
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- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta múltiple, 
probas orais, proxectos grupais, proxectos individuais, presentacións informáticas,…

- Avaliación inicial
- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade educativa: 

profesorado, alumando e familias
- Convivencia: clima de traballo  
- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas
- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e proxectos do 

centro
- Memoria de final de curso

10. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS

MATERIAS PENDENTES

 O alumnado de 3º da ESO coa Bioloxía e Xeoloxía pendente de 1º ESO, deberá  seguir o Plan
de Pendentes do departamento, segundo as datas acordadas polo centro.  (Ver Programación
1º ESO)

11.  PROCEDEMENTOS  PARA  ACREDITAR  AO  ALUMNADO  OS
COÑECEMENTOS NECESARIOS  PARA  DETERMINADAS  MATERIAS  DO
BACHARELATO
 

---
 

12.  DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU

COLECTIVAS  

Na  primeira  semana  do curso realizarase unha avaliación inicial ao alumnado,  que será
orientativa e serviralle ao profesor para analizar o nivel académico e as destrezas dos rapaces.
Esta avaliación inicial se apoiará :
- Na observación dos alumnos na aula
- Unha proba escrita de contidos sinxelos: que non será utilizada para a cualificación do

alumno. 
- Unha reunión co Departamento de Orientación  
Tras  esta  avaliación  inicial,  os  membros  do  Departamento  reuniranse  para  analizar  os
resultados e  as  medidas a adoptar. 

 
13 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

As medidas da atención a diversidade propostas son:
- Alumnado con ACI: elaboración de programación e deseño de actividades para que alcaden
os estándares de aprendizaxe coa axuda do Departamento de Orientación
- Alumnado con reforzo educativo: adaptación dos instrumentos de avaliación ( modificación
dos tempos dos exercicios, preguntas máis claras e sinxelas, elaboración de exercicios escritos
fóra  da  aula  de  referencia  para  que  non  existan  distraccións,…).  As  adaptacións  dos
instrumentos da avaliación dependerán das características do alumnado.
- Alumnado repetidor, dependendo do tipo de alumno/a pódese aplicar as medidas de reforzo
educativo.
-Alumnado que recibe apoio de especialistas PT/AL

14.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

Teñen especial importancia: 
Educación ambiental

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos básicos,
nos  que  se  deben  incluír  as  grandes  cuestións  da  educación  ambiental,  coma  nos
complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e tratalos monograficamente.
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Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste tema
transversal  son:  o  tratamento  dos  residuos  sólidos  urbanos,  o  control  dos  vertidos  de
substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, a xestión dos recursos 

naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas pódense tratar desde o punto
de vista de diferentes disciplinas. 

Educación para a saúde
Existen unha serie de aspectos moi importantes relacionados coa educación para a

saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan  a prevención de riscos de enfermidades
infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar alerxias, intoxicacións e infeccións por
fungos,  protistas  e  moneras,  os  perigos  das  radiacións,  etc.  as  medidas  de  hixiene  e
conservación  referentes  a  alimentos.  Recoñecer  e  valorar  a  importancia  da  auga  e  dos
alimentos na nosa vida, a súa calidade.

Educación do consumidor
Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar ou no cultivo de

vexetais,  a  elección  de  alimentos  adecuados,  o  coñecemento  das  repercusións  que  teñen
sobre o medio os produtos que consumimos, a importancia do tratamento dos residuos e as
técnicas de aforro a través do reciclado, etc. En conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a
crear unha conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co medio.

Educación non sexista
No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda a

discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de partida e como
base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades que se estenda non só ó
medio científico, senón a tódolos aspectos da vida cotiá.

Educación cívica 
que se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros gases de
efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de acceso á auga potable;
preservar a biodiversidade

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Ver Plan Anual AACCEE

16.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.

Os procedementos para avaliar a programación levaranse a cabo do xeito seguinte:
 Mediante  análise do seguimento e desenvolvemento da programación nas reunións de

departamento.
 Mediante a ficha que se cubre despois de cada avaliación e na que se realiza a análise no

documento  “avaliación da función docente”, na que se recollen aspectos relacionados co
desenvolvemento da programación e organización como: 

A adecuación  de obxectivos,  contidos  e  criterios  de  avaliación  ás  características  e
necesidades do alumnado.

A necesidade de modificar os procedementos de avaliación
A necesidade de levar a cabo medidas de atención á diversidade.
O desenvolvemento dos obxectivos de área establecidos na programación.

 Mediante a memoria de fin de curso na que se recollan os resultados obtidos, os problemas
detectados e os posibles cambios a realizar na programación para o seguinte curso

  17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR (ver Plan Lector).

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC ( ver Plan TIC).
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2. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
 

O coñecemento científico en xeral  forma parte hoxe en día  de moitos dos materiais,  aparatos,
medicamentos e avances dos que goza a sociedade actual.

O coñecemento científico e necesario para comprender moitos dos fenómenos que nos rodean e
para intentar poñer solucións a algúns dos problemas nos que está inmerso o planeta.

Marcaremos como obxectivo co estudio deste ámbito desenvolver habilidades e estratexias para
recoller información de diferentes fontes, analizalas e valoralas, formar opinións fundamentadas, formular
hipóteses,  contrastalas  mediante  a  observación  e  experimentación,  realizar  cálculos  empregando  as
correspondentes  ferramentas  matemáticas,  elaborar  conclusións  e  informes.  Deste  xeito  formaremos
persoas máis capacitadas para resolver problemas actuais e para tomar decisións.

O programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento constitúe unha medida de atención á
diversidade do alumnado, no marco dunha concepción do currículo que sexa un instrumento flexíbel, que
permite a súa adaptación ás condicións do alumnado. 

Dado que estes  alumnos deberán incorporarse o ano que ven ao seu grupo de referencia  para
proseguir  os  seus  estudos  de  4º  de  ESO,  a  programación  do  ámbito  científico-tecnolóxico  será  a
correspondente ás áreas de Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Matemáticas. 

CONTEXTUALIZACIÓN

a) O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello de Narón de titularidade
pública.

O centro atópase no Camiño Real S/N.
No entorno atopamos un polígono onde se desenvolven actividades de tipo industrial, comercial e

empresarial.
O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase media/baixa.
No contorno máis inmediato ó centro podemos atopar, cara ó norte e ó leste edificacións de grande

volume dedicadas como xa se indicou antes a actividades de tipo industrial, comercial e empresarial. Cara
ó sur e o leste atopamos vivendas unifamiliares, e, nun contorno máis afastado vivendas plurifamiliares. 

Ademais, inmediatos ó centro, atopamos o IES As Telleiras e o polideportivo municipal de As
Lagoas.

O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de Cedeira.
A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos alumnos fai que

estes accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, e, no caso dos alumnos de ciclos en
transporte privado cando o seu horario lectivo non coincide co do resto dos alumnos.

Este  feito  supón  un  condicionante  extremo  na  actividade  do  centro  pois,  na  práctica,  o
desenvolvemento de calquera actividade fóra do horario lectivo implica o desprazamento dos participantes
polos seus propios medios sen que exista nin sequera transporte colectivo público nas proximidades.
b) Modelo lingüístico.

O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas comunicacións, circulares
e escritos.

En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, axustándose en todo
caso ó prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no ensino.

O idioma empregado polos profesores nas súas relacións  persoais é  indistintamente  galego ou
castelán, sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún deles.
c) Datos relacionados co alumnado e coas familias:

1) Etapas e niveis de ensinanza.
O centro imparte ensinanzas de:
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1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO)
1.b)  Bacharelato.  As  modalidades  impartidas  son  o  Científico  Tecnolóxico  e  o  de

Humanidades e Ciencias Sociais.
1.c) Ciclos de grao medio: 
-  Xestión  administrativa.  Pertence  á  familia  profesional  de  administración.  Ten  unha

duración de 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
1.d) Ciclos de grao superior.
- Administración e Finanzas. Pertence á familia profesional de administración. Ten unha

duración de 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
1.e)FPBÁSICA de Electricidade e Electrónica.
1.f)FPBÁSICA  de Servizos Comerciais.

3. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Mediante esta materia desenvolveranse todas e cada unha das competencias básicas.

C1.A competencia de comunicación lingüística tanto oral como escrita trabállase cando os 
alumnos expresen conceptos, emiten hipótesis, na exposición de traballos monográficos, cando 
intercambien información, na elaboración de informes de prácticas de laboratorio.
Se desenvolve a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de textos científicos e o alumnado 
aprende a diferencialos doutros que non son científicos, cando se contrastan materiais escritos e 
audiovisuais de diferentes fontes ,cando buscan nunha lectura  os conceptos e as ideas principais. Na 
resolución de problemas estimulase a lectura comprensiva a través da identificación dos conceptos que 
aparecen e das relacións que se establecen entre ditos conceptos e os datos.

C2.A competencia Matemática, Ciencias e Tecnoloxía .Contribúe esta área ao desenvolvemento 
da competencia matemática, dado que o coñecemento científico cuantifícase grazas á linguaxe 
matemática. O emprego de números, símbolos, operacións e relacións entre eles, forman parte da 
metodoloxía científica e constitúen unha base importante para a comprensión de leis e principios.
Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de problemas desenvólvense 
capacidades para identificar e manexar variables, para organizar e representar datos obtidos de maneira 
experimental, para a interpretación gráfica das relacións entre eles, para realizar operacións, para atopar as
solucións correctas, para cuantificar as leis e principios científicos e para utilizar estratexias básicas na 
resolución.

C3.A competencia dixital  aparecerá como ferramenta de uso continuado en todo momento xa 
que os alumnos seleccionarán e tratarán a información empregando as novas tecnoloxías. O uso de 
aplicacións virtuais interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura 
non serían viables noutras circunstancias. Na expresión e exposicións dos resultados empregaranse 
diferentes aplicacións informáticas que farán máis doado o traballo, e mais clara e vistosa a comunicación 
dos mesmos.

C4. A competencia de aprender a aprender trabállase nesta materia, xa que, é característica da
actividade científica a curiosidade,  e o interese por aprender propio da ciencia.  Ao longo de todas as
unidades  trabállanse  habilidades  como:  analizar,  adquirir,  procesar,  avaliar,  sintetizar  e  organizar  os
coñecementos novos .
As actividades e o seu desenvolvemento, fan que o alumno sexa capaz de continuar aprendendo de forma
autónoma.
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C5.As competencias social e cívica permitirán achegarse a problemas reais existentes e próximos
tanto no entorno máis próximo como no mundo globalizado no que nos movemos. 
A visión de futuro á hora de tratar os diferentes temas e a achega de solucións pasa por traballar unha
actitude crítica e responsable. Mediante a observación e a análise do que nos rodea  poderemos coñecer
mellor e por tanto valorar e respectar máis os recursos naturais e contribuír ó seu consumo responsable
(auga e enerxía). A implicación na saúde do que comemos e como se producen os alimentos e outro dos
aspectos chave dos contidos a tratar.

C6.A Iniciativa e espírito emprendedor :A elaboración e a defensa de traballos de investigación
sobre temas propostos ou de libre elección, ten como obxectivo desenvolver a aprendizaxe autónoma do
alumnado.  Tanto o traballo en equipo como a creatividade na resolución de problemas ou o deseño de
experiencias e pequenas investigacións, tarefas todas elas propias da actividade científica, propician, o
desenvolvemento desta competenciasen a que non se entendería o progreso da ciencia. 

C7. Competencia conciencia e expresións culturais. implica a capacidade de imaxinar e realizar 
producións que supoñan recreación, innovación e transformación, así como a capacidade de empregar 
distintos materiais e técnicas no deseño de proxectos. Isto forma parte necesariamente do currículo da 
materia. Esta competencia tamén aborda a potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación 
propias de cada individuo de cara a expresión das propias ideas e sentimentos e o respecto aos alleos.

4. OBXECTIVOS  

A educación  secundaria  obrigatoria  contribuirá  a  desenvolver  nos  alumnos  e  nas  alumnas  as
capacidades que lles permitan:
 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás
demais  persoas,  practicar  a  tolerancia,  a  cooperación e  a  solidariedade entre  as  persoas  e  os  grupos,
exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre
mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e  prepararse  para  o  exercicio  da
cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como
condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da  aprendizaxe  e  como  medio  de
desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia
persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como
calquera manifestación de violencia contra a muller.

d)  Fortalecer  as  súas  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da  personalidade  e  nas  súas
relacións  coas  demais  persoas,  así  como  rexeitar  a  violencia,  os  prexuízos  de  calquera  tipo  e  os
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir  novos
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da
experiencia.

g)  Desenvolver  o espírito  emprendedor e  a  confianza  en si  mesmo,  a  participación,  o  sentido
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
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i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural.  Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas
do mundo.

m)  Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  das  outras  persoas,  respectar  as
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os
hábitos  sociais  relacionados  coa  saúde,  o  consumo,  o  coidado  dos  seres  vivos  e  o  medio  ambiente,
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando
diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural
como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio
deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o
mantemento  da identidade  de Galicia,  e  como medio  de relación  interpersoal  e  expresión  de riqueza
cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas
pertencentes á comunidade lusófona.
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Véxase programacións de referencia nas materias de bioloxía  e xeoloxía e física e química.
Na materia de matemáticas adxuntamos a táboa de estándares de avaliación xa que non avanzamos

na disciplina ó mesmo nivel que o curso de referencia destes alumnos.

Temporalización:

A distribución das oito horas de clase semanais farase igual que no grupo de referencia: 4h para a
materia de Matemáticas e 2h para Bioloxía e Xeoloxía e 2h para Física e Química.

    Os bloques de contidos distribuiranse durante o curso en tres avaliacións da seguinte forma, 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪ f

▪ h

▪ B1.1.  Planificación  e  ex-
presión verbal do proceso
de  resolución  de  proble-
mas.

▪ B1.1.  Expresar  verbalmente  e  de
xeito razoado o proceso seguido na
resolución dun problema.

▪ MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o
proceso seguido na resolución dun problema, coa pre-
cisión e o rigor adecuados.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ f

▪ h

▪ B1.2. Estratexias e proce-
dementos postos en prác-
tica: uso da linguaxe apro-
piada  (gráfica,  numérica,
alxébrica,  etc.),  reformula-
ción  do  problema,  resolu-
ción de subproblemas, re-
conto  exhaustivo,  comezo
por casos particulares sin-
xelos, procura de regulari-
dades e leis, etc.

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os
resultados:  revisión  das
operacións  utilizadas,
asignación  de  unidades
aos resultados, comproba-
ción  e  interpretación  das
solucións  no  contexto  da
situación,  procura  doutras
formas de resolución, etc.

▪ B1.2.  Utilizar  procesos  de  razoa-
mento  e  estratexias  de  resolución
de problemas, realizando os cálcu-
los  necesarios  e  comprobando  as
solucións obtidas.

▪ MAPB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado  dos
problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto
do problema).

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e re-
laciónaa co número de solucións do problema.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas
sobre os resultados dos problemas que cumpra resol-
ver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos
de razoamento na resolución  de problemas,  reflexio-
nando sobre o proceso de resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.2. Estratexias e proce-
dementos postos en prác-
tica: uso da linguaxe apro-
piada  (gráfica,  numérica,

▪ B1.3. Describir e analizar situacións
de cambio, para atopar patróns, re-
gularidades e leis matemáticas,  en
contextos  numéricos,  xeométricos,

▪ MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis ma-
temáticas en situacións de cambio,  en contextos nu-
méricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e proba-
bilísticos.

▪ CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ g

▪ h

alxébrica,  etc.),  reformula-
ción  do  problema,  resolu-
ción de subproblemas, re-
conto  exhaustivo,  comezo
por casos particulares sin-
xelos, procura de regulari-
dades e leis, etc.

▪ B1.4. Formulación de pro-
xectos  e  investigacións
matemáticas escolares, en
contextos numéricos,  xeo-
métricos,  funcionais,  esta-
tísticos  e  probabilísticos,
de  xeito  individual  e  en
equipo. Elaboración e pre-
sentación dos informes co-
rrespondentes.

funcionais, estatísticos e probabilís-
ticos, valorando a súa utilidade para
facer predicións.

▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para
realizar  simulacións  e predicións sobre os resultados
esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B1.3.  Reflexión  sobre  os
resultados:  revisión  das
operacións  utilizadas,
asignación  de  unidades
aos resultados, comproba-
ción  e  interpretación  das
solucións  no  contexto  da
situación,  procura  doutras
formas de resolución, etc.

▪ B1.4.  Afondar  en problemas resol-
tos formulando pequenas variacións
nos datos, outras preguntas, outros
contextos, etc.

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos,
revisando o proceso de resolución e os pasos e as ide-
as importantes,  analizando a  coherencia  da solución
ou procurando outras formas de resolución.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.4.2.  Formúlase  novos problemas,  a partir  de
un resolto, variando os datos, propondo novas pregun-
tas, resolvendo outros problemas parecidos, formulan-
do casos particulares ou máis xerais de interese, e es-
tablecendo conexións entre o problema e a realidade.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ f

▪ h

▪ B1.4. Formulación de pro-
xectos  e  investigacións
matemáticas escolares, en
contextos numéricos,  xeo-
métricos,  funcionais,  esta-
tísticos  e  probabilísticos,
de  xeito  individual  e  en
equipo. Elaboración e pre-
sentación dos informes co-
rrespondentes.

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes
sobre o proceso, os resultados e as
conclusións  obtidas  nos  procesos
de investigación.

▪ MAPB1.5.1.  Expón  e  argumenta  o  proceso  seguido
ademais  das  conclusións  obtidas,  utilizando  distintas
linguaxes: alxébrica,  gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5.  Práctica  dos  proce-
sos  de  matematización  e
modelización,  en  contex-
tos  da  realidade  e  mate-
máticos, de xeito individual
e en equipo.

▪ B1.6. Desenvolver procesos de ma-
tematización en contextos da reali-
dade cotiá (numéricos, xeométricos,
funcionais,  estatísticos  ou  probabi-
lísticos) a partir da identificación de
situacións problemáticas da realida-
de.

▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da rea-
lidade susceptibles de conter problemas de interese.

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do
mundo real e o mundo matemático, identificando o pro-
blema ou os problemas matemáticos que subxacen nel
e os coñecementos matemáticos necesarios.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos mate-
máticos sinxelos que permitan a resolución dun proble-
ma ou duns problemas dentro do campo das matemáti-
cas.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do pro-
blema no contexto da realidade.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en con- ▪ CMCCT
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texto real, para valorar a adecuación e as limitacións
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa
eficacia.

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5.  Práctica  dos  proce-
sos  de  matematización  e
modelización,  en  contex-
tos  da  realidade  e  mate-
máticos, de xeito individual
e en equipo.

▪ B1.7. Valorar a modelización mate-
mática como un recurso para resol-
ver  problemas  da  realidade  cotiá,
avaliando a eficacia e as limitacións
dos  modelos  utilizados  ou  cons-
truídos.

▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclu-
sións sobre el e os seus resultados, valorando outras
opinións.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ l

▪ m

▪ n

▪ ñ

▪ o

▪ B1.5.  Práctica  dos  proce-
sos  de  matematización  e
modelización,  en  contex-
tos  da  realidade  e  mate-
máticos, de xeito individual
e en equipo.

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as acti-
tudes persoais inherentes ao quefa-
cer matemático.

▪ MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o tra-
ballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibili-
dade e aceptación da crítica razoada).

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e proble-
mas coa precisión, esmero e interese adecuados ao ni-
vel educativo e á dificultade da situación.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e
adopta a actitude axeitada para cada caso.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e in-
dagación, xunto con hábitos de formular e formularse
preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no es-
tudo dos conceptos como na resolución de problemas.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de coope-
ración e traballo en equipo. 

▪ CSIEE

▪ CSC

▪  b

▪ g

▪ B1.6.  Confianza  nas  pro-
pias capacidades para de-
senvolver actitudes axeita-
das e afrontar as dificulta-
des  propias  do  traballo
científico.

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguri-
dades  ante  a  resolución  de  situa-
cións descoñecidas.

▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolu-
ción de problemas, de investigación e de matematiza-
ción ou de  modelización,  e valora as consecuencias
destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utili-
dade.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ b

▪ g

▪ B1.6.  Confianza  nas  pro-
pias capacidades para de-
senvolver actitudes axeita-
das e afrontar as dificulta-
des  propias  do  traballo
científico.

▪ B1.10.  Reflexionar  sobre  as  deci-
sións tomadas e aprender diso para
situacións similares futuras.

▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e
os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a
sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións
futuras similares.

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  me-
dios  tecnolóxicos  no  pro-
ceso de aprendizaxe para:

– Recollida  ordenada e a
organización de datos. 

– Elaboración  e  creación
de  representacións
gráficas  de  datos
numéricos,  funcionais
ou estatísticos.

– Facilitación  da

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas
tecnolóxicas  adecuadas,  de  xeito
autónomo,  realizando  cálculos  nu-
méricos,  alxébricos ou estatísticos,
facendo  representacións  gráficas,
recreando  situacións  matemáticas
mediante  simulacións  ou  analizan-
do con sentido crítico situacións di-
versas que axuden á comprensión

▪ MAPB1.11.1.  Selecciona  ferramentas  tecnolóxicas
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos nu-
méricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade
destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

▪ CMCCT

▪ CD

▪ MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer re-
presentacións gráficas de funcións con expresións al-
xébricas complexas e extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para ▪ CMCCT
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comprensión  de
conceptos  e
propiedades
xeométricas  ou
funcionais, e realización
de  cálculos  de  tipo
numérico,  alxébrico  ou
estatístico. 

– Deseño  de  simulacións
e  elaboración  de
predicións  sobre
situacións  matemáticas
diversas.

– Elaboración de informes
e documentos sobre os
procesos  levados  a
cabo e as conclusións e
os resultados obtidos.

– Consulta,  comunicación
e  compartición,  en
ámbitos  apropiados,  da
información  e  as  ideas
matemáticas.

de conceptos matemáticos ou á re-
solución de problemas.

explicar o proceso seguido na solución de problemas,
mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

▪ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar,
analizar e comprender propiedades xeométricas.

▪ CMCCT

▪ MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o trata-
mento de datos e gráficas estatísticas, extraer informa-
ción e elaborar conclusións.

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.7.  Utilización  de  me-
dios  tecnolóxicos  no  pro-
ceso de aprendizaxe para:

– Recollida  ordenada e a
organización de datos. 

– Elaboración  e  creación
de  representacións
gráficas  de  datos
numéricos,  funcionais
ou estatísticos.

– Facilitación  da
comprensión  de
conceptos  e
propiedades
xeométricas  ou
funcionais, e realización
de  cálculos  de  tipo
numérico,  alxébrico  ou
estatístico. 

– Deseño  de  simulacións
e  elaboración  de
predicións  sobre
situacións  matemáticas
diversas.

– Elaboración de informes
e documentos sobre os
procesos  levados  a
cabo e as conclusións e
os resultados obtidos.

– Consulta,  comunicación
e  compartición,  en
ámbitos  apropiados,  da
información  e  as  ideas
matemáticas.

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da in-
formación  e  da  comunicación  de
maneira  habitual  no  proceso  de
aprendizaxe, procurando, analizan-
do e seleccionando información sa-
lientable en internet ou noutras fon-
tes,  elaborando  documentos  pro-
pios,  facendo  exposicións  e  argu-
mentacións destes e compartíndoos
en ámbitos apropiados para facilitar
a interacción.

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como re-
sultado do proceso de procura, análise e selección de
información  salientable,  coa  ferramenta  tecnolóxica
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difu-
sión.

▪ CCL

▪ CD

▪ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a
exposición oral dos contidos traballados na aula.

▪ CCL

▪ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxi-
cos para estruturar e mellorar o seu proceso de apren-
dizaxe, recollendo a información das actividades, anali-
zando puntos fortes e débiles do seu proceso educati-
vo e establecendo pautas de mellora.

▪ CD

▪ CAA

▪ MAPB1.12.4.  Emprega ferramentas tecnolóxicas para
compartir ideas e tarefas.

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE
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Bloque 2. Números e álxebra

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B2.1. Potencias de núme-
ros naturais con expoñen-
te  enteiro.  Significado  e
uso.  Potencias  de  base
10.  Aplicación  para  a  ex-
presión  de  números  moi
pequenos. Operacións con
números  expresados  en
notación  científica.  Aplica-
ción a problemas extraídos
do ámbito social e físico.

▪ B2.2. Xerarquía de opera-
cións.

▪ B2.3. Números decimais e
racionais.  Transformación
de fraccións en decimais e
viceversa.  Números  deci-
mais exactos e periódicos.

▪ B2.4. Operacións con frac-
cións  e  decimais.  Cálculo
aproximado  e  redondeo.
Erro cometido.

▪ B2.5. Elaboración e utiliza-
ción de estratexias para o
cálculo mental, para o cál-
culo aproximado e para o
cálculo con calculadora ou
outros  medios  tecnolóxi-
cos.

▪ B2.1.  Utilizar  as  propiedades  dos
números racionais e decimais para
operar con eles, utilizando a forma
de  cálculo  e  notación  adecuada,
para resolver problemas, e presen-
tando  os  resultados  coa  precisión
requirida.

▪ MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para
simplificar  fraccións cuxos numeradores e denomina-
dores son produtos de potencias.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente
a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infini-
tos periódicos, e indica,  nese caso, o grupo de deci-
mais que se repiten ou forman período.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.3.  Expresa  certos  números  moi  grandes  e
moi pequenos en notación científica, opera con eles,
con e sen calculadora, e utilízaos en problemas con-
textualizados.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas
para realizar aproximacións por defecto e por exceso
dun número en problemas contextualizados, e xustifica
os seus procedementos.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de trunca-
mento e redondeo en problemas contextualizados, re-
coñecendo  os  erros  de  aproximación  en  cada  caso
para determinar o procedemento máis axeitado.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.6.  Expresa o resultado dun problema,  utili-
zando a unidade de medida  adecuada,  en  forma de
número  decimal,  redondeándoo  se  é  necesario  coa
marxe de erro ou precisión requiridas, de acordo coa
natureza dos datos.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas
de números enteiros, decimais e fraccionarios median-
te as operacións elementais e as potencias de núme-
ros naturais  e expoñente enteiro,  aplicando correcta-
mente a xerarquía das operacións.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.8.  Emprega  números  racionais  e  decimais
para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a co-
herencia da solución.

▪ CMCCT

▪ b

▪ f

▪ B2.8.  Transformación  de
expresión  alxébricas
cunha  indeterminada.
Igualdades notables. Ope-
racións elementais con po-
linomios.

▪ B2.3.  Utilizar  a  linguaxe  alxébrica
para expresar unha propiedade ou
relación dada mediante un enuncia-
do,  extraendo  a  información  rele-
vante e transformándoa.

▪ MAPB2.3.1.  Suma,  resta e multiplica  polinomios,  ex-
presa o resultado en forma de polinomio ordenado e
aplícao a exemplos da vida cotiá.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.3.2.  Coñece e utiliza  as identidades notables
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma
por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.

▪ CMCCT

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B2.9. Ecuacións de segun-
do  grao  cunha  incógnita.
Resolución  por  distintos
métodos.

▪ B2.10. Sistemas lineais  de
dúas  ecuacións  con  dúas

▪ B2.4.  Resolver  problemas  da  vida
cotiá nos que se precise a formula-
ción e a resolución de ecuacións de
primeiro e segundo grao, e sistemas
lineais de dúas ecuacións con dúas
incógnitas,  aplicando  técnicas  de

▪ MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao com-
pletas e incompletas mediante procedementos alxébri-
cos e gráficos. 

▪ CMCCT

▪ MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións line-
ais  con  dúas  incógnitas  mediante  procedementos  al-

▪ CMCCT
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incógnitas. Resolución.

▪ B2.11.  Resolución  de  pro-
blemas  mediante  a  utiliza-
ción  de ecuacións  e siste-
mas.

manipulación alxébricas, gráficas ou
recursos  tecnolóxicos,  e  valorar  e
contrastar os resultados obtidos.

xébricos ou gráficos.

▪ MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da
vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo
grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas in-
cógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado
obtido.

▪ CMCCT

Bloque 3. Xeometría

▪ e

▪ f

▪ l

▪ n

▪ B3.1. Xeometría do plano:
mediatriz dun segmento e
bisectriz dun ángulo; ángu-
los  e  as  súas  relacións;
perímetros e áreas de po-
lígonos;  lonxitude  e  área
de figuras circulares.  Pro-
piedades.

▪ B3.2.  Xeometría do espa-
zo: áreas e volumes.

▪ B3.1. Recoñecer e describir os ele-
mentos  e  as  propiedades  carac-
terísticas das figuras planas, os cor-
pos  xeométricos  elementais  e  as
súas configuracións xeométricas.

▪ MAPB3.1.1.  Coñece  as  propiedades  dos  puntos  da
mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo.

▪ CMCCT

▪ MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bi-
sectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos.

▪ CMCCT

▪ MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos defini-
dos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas
por  unha  secante,  e  resolve  problemas  xeométricos
sinxelos nos que interveñen ángulos.

▪ CMCCT

▪ MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxi-
tude de circunferencias e a área de polígonos e de fi-
guras circulares en problemas contextualizados,  apli-
cando fórmulas e técnicas adecuadas.

▪ CMCCT

▪ MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros re-
gulares e corpos de revolución en problemas contex-
tualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

▪ CMCCT

▪ f

▪ l

▪ n

▪ B3.3.  Teorema  de  Tales.
División dun segmento en
partes proporcionais.  Apli-
cación á resolución de pro-
blemas.

▪ B3.2. Utilizar o teorema de Tales e
as  fórmulas  usuais  para  realizar
medidas  indirectas  de  elementos
inaccesibles  e para  obter  medidas
de  lonxitudes,  de  exemplos  toma-
dos  da  vida  real,  de  representa-
cións artísticas como pintura ou ar-
quitectura, ou da resolución de pro-
blemas xeométricos.

▪ MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcio-
nais a outros dados e establece relacións de proporcio-
nalidade entre os elementos homólogos  de dous po-
lígonos semellantes.

▪ CMCCT

▪ MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en si-
tuacións  de  semellanza,  utiliza  o  teorema  de  Tales
para o cálculo indirecto de lonxitudes.

▪ CMCCT

▪ f

▪ l

▪ B3.3.  Teorema  de  Tales.
División dun segmento en
partes proporcionais.  Apli-
cación á resolución de pro-
blemas.

▪ B3.3. Calcular (ampliación ou redu-
ción) as dimensións reais de figuras
dadas en mapas ou planos,  coñe-
cendo a escala.

▪ MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de
lonxitudes  en  situacións  de  semellanza  (planos,  ma-
pas, fotos aéreas, etc.).

▪ CMCCT

Bloque 4. Funcións

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.1. Análise e descrición
cualitativa de gráficas que
representan fenómenos do
ámbito  cotián  e  doutras
materias. 

▪ B4.2. Análise dunha situa-
ción a partir do estudo das
características  locais  e
globais  da  gráfica  corres-

▪ B4.1. Coñecer os elementos que in-
terveñen no estudo das funcións e
a súa representación gráfica.

▪ MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función
dada graficamente, e asocia enunciados de problemas
contextualizados a gráficas.

▪ CMCCT

▪ MAPB4.1.2. Identifica as características máis salienta-
bles dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu con-
texto.

▪ CMCCT

▪ MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enun- ▪ CMCCT
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pondente.

▪ B4.3.  Análise  e  compara-
ción  de  situacións  de  de-
pendencia funcional dadas
mediante  táboas  e  enun-
ciados.

▪ B4.7. Utilización de calcu-
ladoras gráficas e software
específico para a constru-
ción  e  interpretación  de
gráficas.

ciado contextualizado, e describe o fenómeno exposto.

▪ MAPB4.1.4.  Asocia  razoadamente  expresións  analíti-
cas sinxelas a funcións dadas graficamente.

▪ CMCCT

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪ a

▪ b

▪ c

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

▪ B5.1.  Fases  e tarefas  dun
estudo  estatístico.  Poboa-
ción  e  mostra.  Variables
estatísticas:  cualitativas,
discretas e continuas.

▪ B5.2. Métodos de selección
dunha  mostra  estatística.
Representatividade  dunha
mostra.

▪ B5.3.  Frecuencias  absolu-
tas,  relativas  e  acumula-
das.  Agrupación  de  datos
en intervalos.

▪ B5.4.  Gráficas  estatísticas:
construción  e  interpreta-
ción.

▪ B5.1. Elaborar informacións estatísti-
cas  para  describir  un  conxunto  de
datos  mediante  táboas  e  gráficas
adecuadas á situación analizada,  e
xustificar se as conclusións son re-
presentativas para a poboación es-
tudada.

▪ MAPB5.1.1.  Distingue poboación e mostra,  e xustifica
as diferenzas en problemas contextualizados. 

▪ CMCCT

▪ MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra
a través do procedemento de selección, en casos sinxe-
los.

▪ CMCCT

▪ MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuanti-
tativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos.

▪ CMCCT

▪ MAPB5.1.4.  Elabora  táboas  de  frecuencias,  relaciona
os tipos de frecuencias e obtén información da táboa
elaborada.

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ B5.5.  Parámetros  de  posi-
ción:  media,  moda,  me-
diana e cuartís. Cálculo, in-
terpretación e propiedades.

▪ B5.6.  Parámetros  de  dis-
persión:  rango,  percorrido
intercuartílico  e  desviación
típica. Cálculo e interpreta-
ción.

▪ B5.2.  Calcular  e  interpretar  os  pa-
rámetros de posición e de dispersión
dunha variable estatística para resu-
mir  os  datos  e  comparar  distribu-
cións estatísticas.

▪ MAPB5.2.1.  Calcula  e interpreta as medidas de posi-
ción dunha variable estatística para proporcionar un re-
sumo dos datos. 

▪ CMCCT

▪ MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha
variable estatística (con calculadora) para comparar a
representatividade da media e describir os datos.

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

▪ B5.1. Fases e tarefas dun
estudo estatístico.  Poboa-
ción  e  mostra.  Variables
estatísticas:  cualitativas,
discretas e continuas.

▪ B5.2. Métodos de selec-
ción dunha mostra estatís-
tica. Representatividade

dunha mostra.

▪ B5.3.  Frecuencias absolu-
tas,  relativas  e  acumula-
das.  Agrupación  de  datos

▪ B5.3. Analizar e interpretar a infor-
mación estatística que aparece nos
medios de comunicación, e valorar
a súa representatividade e fiabilida-
de.

▪ MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para des-
cribir, analizar e interpretar información estatística nos
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida co-
tiá.

▪ CCL

▪ CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

en intervalos.

▪ B5.4. Gráficas estatísticas:
construción  e  interpreta-
ción.

▪ B5.5. Parámetros de posi-
ción:  media,  moda,  me-
diana  e  cuartís.  Cálculo,
interpretación  e  propieda-
des.

▪ B5.6.  Parámetros  de  dis-
persión:  rango,  percorrido
intercuartílico e desviación
típica. Cálculo e interpreta-
ción.

Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪ MAPB1.1.1.  Expresa verbalmente,  de xeito razoado,  o proceso
seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor ade-
cuados.

▪ Comprende a situación exposta no enunciado de problemas e responde as
preguntas que se lle formulan, empregando números e datos relacionados
entre si.

▪ MAPB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado  dos  problemas
(datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

▪ Realiza unha lectura comprensiva dos problemas, diferenciando entre datos
necesarios e  innecesarios,  e analizando  as súas relacións  entre  eles,  co
contexto do problema, coa formulación e coa solución.  

▪ MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co
número de solucións do problema.

▪ Interpreta a información dun enunciado e establece relacións coas solucións
do problema

▪ MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os
resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa
utilidade e a súa eficacia.

▪ Realiza demostracións sinxelas, aplicando diversos procedementos 

▪ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoa-
mento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso
de resolución de problemas.

▪ Busca a solución dun problema mediante tenteo e razoamento, reflexionan-
do sobre o proceso de resolución adecuado e resolvéndoo. 

▪ MAPB1.3.1.  Identifica patróns, regularidades e leis  matemáticas
en situacións de cambio,  en contextos numéricos,  xeométricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

▪ Analiza situacións, en contextos matemáticos, identifica patróns e leis mate-
máticas, valora a súa utilidade e apóiase neles para resolver problemas e
exercicios. 

▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar si-
mulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a
súa eficacia e a súa idoneidade.

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando
o proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, anali-
zando a coherencia da solución ou procurando outras formas de

▪ Revisa e analiza os problemas logo de resolvelos.
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Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro

resolución.

▪ MAPB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto,
variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros
problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xe-
rais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a
realidade.

▪ Sabe formular novos problemas a partir de un resolto variando datos, novas
preguntas,....

▪ MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das
conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfi-
ca, xeométrica e estatístico-probabilística.

▪ Utiliza a linguaxe  algebraico, resolve exercicios, aplicándoo, e expón os re-
sultados de forma correcta e simplificada.

▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade sus-
ceptibles de conter problemas de interese.

▪ Identifica e comprende a situación exposta no enunciado de problemas, de-
senvolvendo procesos matemáticos en contextos da vida cotiá.

▪ MAPB1.6.2.  Establece  conexións  entre  un  problema  do mundo
real e o mundo matemático, identificando o problema ou os pro-
blemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos mate-
máticos necesarios.

▪ Desenvolve procesos matemáticos, asociados a contextos da vida cotiá, a
partir da identificación de problemas en situacións problemáticas da realida-
de. 

▪ MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sin-
xelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas
dentro do campo das matemáticas.

▪ É capaz de utilizar ou obter patróns segundo o contexto para resolver exerci-
cios matemáticos

▪ MAPB1.6.4.  Interpreta  a  solución  matemática  do  problema  no
contexto da realidade.

▪ Realiza unha interpretación da solución do problema en relación co contexto;
analiza as relacións entre os datos, o contexto do problema, a formulación e
a solución.

▪ MAPB1.6.5.  Realiza  simulacións  e predicións,  en contexto real,
para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón
melloras que aumenten a súa eficacia.

▪ Realiza simulacións reais para valorar os modelos matemáticos

▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre
el e os seus resultados, valorando outras opinións.

▪ Xustifica o proceso seguido para resolver o exercicio exposto

▪ MAPB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da
crítica razoada).

▪ . Mostra as actitudes necesarias para as matemáticas nos seus traballos tan-
to orais como escritos.

▪ MAPB1.8.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e  problemas  coa
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á di-
ficultade da situación.

▪ Resolve retos matemáticos adecuados ao nivel  educativo,  con interese e
precisión, reflexionando sobre os contidos que se están traballando

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios,  e adopta a
actitude axeitada para cada caso.

▪ .Expón e resolve problemas, de forma razoada e tendo en conta o contexto;
distíngueos dos exercicios como traballos prácticos que lle serven de com-
plemento, comprobación e reforzo da aprendizaxe teórica.

▪ MAPB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de curiosidade  e indagación,
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar
respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na re-
solución de problemas.

▪ Desenvolve actitudes de curiosidade, formulase preguntas e procura respos-
tas axeitadas.

▪ MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e tra-
ballo en equipo. 

▪ Traballa en equipo correctamente

▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de pro-
blemas,  de investigación  e de matematización ou de modeliza-
ción, e valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola

▪ Toma decisions nos procesos de resolucion de problemas e valora as súas
consecuencias
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Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro

súa sinxeleza e utilidade.

▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os proce-
sos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas
clave, e aprende para situacións futuras similares.

▪ Reflexiona sobre os problemas resoltos contestando preguntas e sacando
conclusións que lle servirán para resolver problemas similares no futuro .

▪ MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e uti-
lízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou es-
tatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle face-
los manualmente.

▪ Emprega a calculadora para realizar cálculos numéricos, alxebraicos ou 

estatísticos.

▪ MAPB1.11.2.  Utiliza medios tecnolóxicos para facer representa-
cións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

▪ Emprega as ferramentas adecuadas, de forma autónoma, para facer repre-
sentacións gráficas de funcións con expresións  algebraicas complexas; ex-
trae información e expona utilizando a linguaxe matemática correspondente.

▪ MAPB1.11.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización
de medios tecnolóxicos.

▪ Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos e simulacións. 

▪ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferra-
mentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  com-
prender propiedades xeométricas.

▪  Utiliza o programa GeoGebra para realizar cálculos e simulacións 

▪ MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de da-
tos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclu-
sións.

▪ Utiliza follas de cálculo para ordenar datos, realizar cálculos, elabora gráfi-
cas estatísticas e elabora conclusións 

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, pre-
sentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información salientable, coa ferra-
menta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión
ou difusión.

▪ Elabora un artigo xornalístico como resultado do proceso de procura, análise
e selección de información relevante.

▪ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos traballados na aula.

▪  Utiliza os documentos dixitais como apoio na súa exposición ora 

▪ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para es-
truturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a in-
formación das actividades, analizando puntos fortes e débiles do
seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

▪ Utiliza os medios tecnolóxicos no seu proceso de aprendizaxe e mellora 

▪ MAPB1.12.4.  Emprega ferramentas  tecnolóxicas  para compartir
ideas e tarefas.

Bloque 2. Números e álxebra

▪ MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar
fraccións cuxos numeradores e denominadores son produtos de
potencias.

▪ Simplifica fraccións con termos en forma de potencia e converte potencias
con expoñente negativo en fraccións.

▪ MAPB2.1.2.  Distingue,  ao  achar  o  decimal  equivalente  a  unha
fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e in-
dica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman
período.

▪ .Identifica as cifras dos decimais, leas e escríbeas correctamente.

▪ Calcula o decimal equivalente a unha fracción, e viceversa, distinguindo en-
tre decimais finitos e infinitos periódicos puros e mixtos; identifica e indica o
período nos decimais xornais.

▪ MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi peque-
nos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora,
e utilízaos en problemas contextualizados.

▪ Escribe  a notación científica de números  moi  grandes  ou moi  pequenos;
opera con eles, de forma manual e coa calculadora.
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Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro

▪ MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para reali-
zar aproximacións por defecto e por exceso dun número en pro-
blemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

▪ .Identifica e aplica técnicas de aproximación por exceso e por defecto; em-
prégaas e xustifícaas na resolución de problemas.

▪ MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e re-
dondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de
aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis
axeitado.

▪ •  Identifica e aplica técnicas de truncamento e redondeo; xustifícaas e em-

prégaas mediante o procedemento máis adecuado na resolución de proble-
mas. 

▪ MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a uni-
dade de medida adecuada, en forma de número decimal, redon-
deándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión requiri-
das, de acordo coa natureza dos datos.

▪ Expresa con precisión o resultado dun problema, tendo en conta a natureza
dos datos, as unidades de medidas, a marxe de erro e as normas de redon-
deo

▪ MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números
enteiros,  decimais  e  fraccionarios  mediante  as  operacións  ele-
mentais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro,
aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

▪ Realiza operacións con números enteiros, decimais e fraccionarios, aplican-
do a xerarquía das operacións.

▪ Realiza operacións con potencias de expoñente enteiro positivo e negativo

– MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resol-
ver problemas da vida cotiá,  e analiza a coherencia da solu-
ción.

▪ . Aplica as operacións con números decimais e con fraccións á resolución de
problemas

▪ MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resul-
tado en forma de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da
vida cotiá.

▪ Realiza operacións de sumar, restar e multiplicar  polinomios, quitando pa-
rénteses cando os hai, reducindo termos semellantes e expresando o resul-
tado de forma ordenada.

▪ Calcula o valor numérico dun  polinomio.

▪ MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspon-
dentes ao cadrado dun binomio  e unha suma por  diferenza,  e
aplícaas nun contexto adecuado.

▪ Resolve  o  cadrado  dunha suma  ou dunha diferenza e  acha o  resultado
dunha suma por unha diferenza, operando de forma combinada e simplifi-
cando os resultados.

▪ MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e in-
completas mediante procedementos alxébricos e gráficos. 

▪ Aplica técnicas  alxebraicas para resolver ecuacións de segundo grao com-
pletas e incompletas

▪ MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas
incógnitas mediante procedementos alxébricos ou gráficos.

▪ Aplica procedementos  alxebraicos para resolver sistemas de dúas ecua-
cións lineais con dúas incógnitas

▪ MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá
mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas line-
ais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta
criticamente o resultado obtido.

▪ Expón e resolve problemas mediante ecuacións de primeiro grao, de segun-
do grao e sistemas de ecuacións; interpreta os resultados e relaciónaos coa
formulación inicial e coa vida cotiá

Bloque 3. Xeometría

▪ MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun
segmento e da bisectriz dun ángulo.

•     Identifica e traza rectas,  semirrectas, segmentos e os seus  mediatrices, e 

ángulos e os seus  bisectrices, coñecendo as propiedades dos puntos da  

mediatriz dun segmento e da  bisectriz dun ángulo. 

▪ MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para
resolver problemas xeométricos sinxelos.

▪   Resolve exercicios e problemas xeométricos sinxelos, relacionados

coas  propiedades da  mediatriz e a bisectriz.

▪ MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rec-
tas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e
resolve problemas xeométricos sinxelos nos que interveñen ángu-
los.

▪ Identifica e analiza a posición relativa das rectas; establece as relacións 

entre os ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas 

cortadas por  secantes e resolve problemas xeométricos sinxelos 

relacionados coa vida cotiá.
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Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro

▪ MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de cir-
cunferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en pro-
blemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecua-
das.

▪ Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco
e a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas xeométri-
cos..

▪ Comprende e coñece fórmulas e técnicas adecuadas para resolver exerci-
cios e problemas nos que se trata de calcular os lados de figuras xeométri-
cas e a área das súas caras, relacionándoos coas súas aplicacións prácti-
cas.

▪ MAPB3.1.5.  Calcula  áreas  e  volumes  de  poliedros  regulares  e
corpos  de  revolución  en problemas  contextualizados,  aplicando
fórmulas e técnicas adecuadas.

▪ Sabe calcular a área e o volume dos distintos  poliedros e corpos de 

revolución utilizando as unidades adecuadas

▪ MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros
dados e establece relacións de proporcionalidade entre os ele-
mentos homólogos de dous polígonos semellantes.

▪ Aplica o teorema de Tales para analizar os elementos dos triángulos.

▪ MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de
semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de
lonxitudes.

▪ Recoñece os criterios de semellanza dos triángulos e aplícaos na 

resolución de problemas e exercicios

▪ MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes
en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.).

▪ Identifica e interpreta as escalas e utilízaas para calcular distancias nun 

mapa e resolver problemas da vida cotiá

Bloque 4. Funcións

▪ MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada gra-
ficamente, e asocia enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.

▪ Interpreta gráficas e asóciaas co enunciado ou a solución dun problema

▪ MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha
gráfica, e interprétaos dentro do seu contexto.

▪ Interpreta os datos reflectidos nunha gráfica, relacionándoos co contexto e
coa lenda da gráfica

▪ MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contex-
tualizado, e describe o fenómeno exposto.

▪  Realiza representacións gráficas, correspondentes a un enunciado, dentro
dun contexto, diferenciando entre funcións continuas e descontinuas, e sina-
lando o dominio e o percorrido da función.

▪ MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas
a funcións dadas graficamente.

▪ Interpreta e relaciona as gráficas de funcións sinxelas coas súas expresións
analíticas

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪ MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferen-
zas en problemas contextualizados. 

▪ Identifica e distingue poboación e mostra, aplicándoas correctamente en pro-
blemas e en contextos da vida cotiá

▪ MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do
procedemento de selección, en casos sinxelos.

▪ Toma decisións sobre a selección da mostra para que sexa representativa
da poboación para estudar.

▪ MAPB5.1.3.  Distingue entre variable cualitativa,  cuantitativa dis-
creta e cuantitativa continua, e pon exemplos.

▪ Identifica e clasifica as variables en cualitativas ou cuantitativas; e, neste últi-
mo caso, en discretas ou continuas; poñendo exemplos de cada unha delas.

▪ MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de
frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

▪ Interpreta os datos e constrúe táboas de frecuencias, distinguindo os distin-
tos tipos de frecuencias e explicando a información que se desprende dunha
táboa.

▪ MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

▪ Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para
proporcionar un resumo dos datos.
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Estándares de aprendizaxe Indicadores de logro

▪ MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable
estatística (con calculadora) para comparar a representatividade
da media e describir os datos.

▪ Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calcula-
dora e con folla de cálculo) para comparar a representatividade da media e
describir os datos.

▪ MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, anali-
zar e interpretar información estatística nos medios de comunica-
ción e noutros ámbitos da vida cotiá.

▪ Identifica, describe, analiza e interpreta información estatística relacionada
con información que adoita aparecer nos medios de comunicación, como os
resultados electorais, o número de horas de conexión a Internet ou de uso
do computador, utilizando o vocabulario adecuado.

Bioloxía

1ª Avaliación: Bloques 1,6, 2 e 3(parte) 
2ª Avaliación: Bloque1,6 e 3(parte). 
3ª Avaliación: Bloques1,6,4 e 5. 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS E ESTRATEXIAS. METODOLOXÍA CIENTÍFICA
(impártese durante todo o curso)

BLOQUE 2. A CÉLULA, UNIDADE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DOS SERES VIVOS

BLOQUE 3. AS PERSOAS E A SAÚDE. PROMOCIÓN DA SAÚDE

BLOQUE 4. O RELEVO TERRESTRE E A SÚA EVOLUCIÓN

BLOQUE 5. O SOLO COMO ECOSISTEMA

BLOQUE 6 . PROXECTO DE INVESTIGACIÓN (impártese durante todo o curso)

Física e Química:
1ª Avaliación: Unidades1, 2, 3 
2ª Avaliación: Unidades 1, 4, 5 
3ª Avaliación: Unidades 1,6,7 

UNIDADE 1 O TRABALLO CIENTÍFICO (impártese durante todo o curso)  

UNIDADE 2 O MOVEMENTO E AS FORZAS   

UNIDADE 3 A ENERXÍA  

UNIDADE 4 ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

UNIDADE 5 O ÁTOMO

UNIDADE 6  ELEMENTOS E COMPOSTOS

UNIDADE 7 REACCIÓNS QUÍMICAS

Matemáticas:

1ª Avaliación: Bloque 1 y 2.
2ª Avaliación:..Bloque 1 y 3
3º Avaliación: Bloque 1, 4 y 5.

BLOQUE 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
BLOQUE 2: Números e álxebra 
BLOQUE 3: Xeometría
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BLOQUE 4: Funcións

BLOQUE 5: Estatística e probabilidade 

6 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
Tratarase  de  facer  que  a  aprendizaxe  sexa  activa  coa  participación  dos  alumnos  no

desenvolvemento dos diversos contidos.
O desenvolvemento dun tema ou dunha unidade didáctica, farase nunha serie de etapas que en

principio podería ser:
 Un pretest que nos permita coñecer as ideas previas do alumno sobre o tema.
 Unha introdución do tema onde se indiquen os obxectivos do mesmo e a súa utilidade, co fin de 

predispoñer ó alumno favorablemente.
 Mostrar as dificultades que se poderán atopar, subliñando as partes máis importantes e a súa 

relación coas xa estudadas e as que se pensen tratar.
 Facer unha exposición pogresiva por parte do profesor da materia fundamental do tema. Neste 

aspecto ao afondamento será de acordo co ritmo de aprendizaxe dos alumnos.
 -Presentar en cada caso os contidos da materia como interpretacións que dá a ciencia ante a 

realidade da vida, e que contribúen a un maior progreso social
 Favorecer os hábitos de estudio e técnicas de traballo intelectual.
 A explicación teórica complementarase coa resolución de exercicios que os alumnos resolverán en 

clase ou na casa e que serán posteriormente corrixidos na aula. Intentarase motivar unha actitude 
positiva e un razoamento crítico.

 Visionado de vídeos, animacións e recursos Online dos temas estudados, sobre todo na materia de 
Bioloxía.

Dependendo do tema poderase propoñer:
- A realización dun traballo de investigación que implique o uso das TIC para a busca de informa-

ción e que relacionen ciencia e sociedade.
- A análise de gráficas ou de textos que permitan desenvolver as competencias clave como a mate-

mática, lectora ou de iniciativa persoal.
- A realización de experiencias de laboratorio que melloren o traballo cooperativo e donde o alum-

nado poida comprobar por si mesmo a veracidade e utilidade das explicacións e a comprensión dos
fenómenos que se producen no mundo que nos rodea.

As actividades propostas pretenden, que os alumnos e alumnas asimilen os contidos tratados en 
cada unha das unidades, que adquiran hábitos de traballo que lles sexan útiles na súa vida e especialmente 
que adquiran autonomía e que poñan en práctica habilidades de iniciativa persoal.

Utilizarase o libro de texto na materia de bioloxía e fotocopias nas outras dúas materias como
instrumento básico de traballo.

 

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
Os libros de texto recomendados son: Física y Química 3ºESO Editorial SM, Bioloxía e Xeoloxía

Editorial Santillana, Material fotocopiable de Matemáticas. 
Na aula dispoñemos de encerado dixital  que permite un aceso rápido e cómodo a todo tipo de

información.
As actividades de laboratorio (dispoñemos de un laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía) incluirán

cuestións  para realizar  antes,  durante ou despois das sesións de laboratorio.  Tamén  podense  incluír
preguntas do traballo de laboratorio no exame. Realizaranse actividades de laboratorio virtual durante a
clase e recomendaranse como actividades  para facer na casa.
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Actividades  de  investigación  e  traballos  bibliográficos  farán  necesaria  a  consulta  de  revistas
científicas, prensa, Internet, textos varios, etc.

Algúns temas préstanse especialmente para realizar debates ou coloquios que obrigarán os alumnos
e alumnas a informarse previamente para formarse unha opinión propia.

Tamén e un recurso de interese o uso de vídeos de fácil acceso con internet e o uso das novas
tecnoloxías que poden ademais resultar moi motivadoras sen que por iso deixen de ter valor didáctico.

O  uso  de  presentacións  en  Power  Point  e  das  animación  por  ordenador  faise  cada  día  máis
necesario para achegarse a actualidade.

Dentro  das  actividades  haberalas  de ampliación,  de  reforzo,  de contidos  mínimos  e  tamén de
autoavaliación.

 

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Para  a  avaliación,  os  procedementos  poden  ser  de  varios  tipos.  Empregaranse  estratexias  e

instrumentos  en  concordancia  coas  actividades  de  resolución  de  problemas  e  cuestións  que  simulen
contextos reais e das actividades experimentais, para as que o alumno fará uso dos seus coñecementos,
destrezas, valores e actitudes. 

Instrumentos de avaliación 
 A observación de comportamentos e actitudes que amosan o seu interese. 
 Respecto polos compañeiros.
 Probas escritas cunha certa periodicidade. 
 Rexistro diario das actividades que se deben realizar na casa 
 Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase,  corrección de actividades, participación

oral na clase presencial ou nas videoconferencias, segundo as circunstancias.
 Traballos monográficos.
 Informes de laboratorio..
 Actitudes no laboratorio .
 A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc).
 Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio.

Para a concreción da nota de avaliación, usaremos as seguintes porcentaxes  
 

 Probas escritas (80%),
 Traballos: de laboratorio, monográfico, caderno (exercicios corrixidos, esquemas,..) (10%) 
 Actitude: traballo de aula, interese, participación na clase (10%).

  
Procedementos de avaliación: 

.
 Para  avaliar  os  contidos   conceptuais-procedimentais  en  cada  avaliación  realizarase,  como

mínimo, dous exames escritos por materia. Se a cualificación dalgunha das probas fose inferior a
3, teríase que repetir. A cualificación da avaliación será a media aritmética de todas as probas
realizadas.  

 Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de recuperación,
que normalmente se realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre.

 Cada  exame  conterá  exercicios  con  cuestións  sobre  contidos  mínimos  e  outros  de  maior
dificultade co detalle da súa valoración.

 A nota  final  do ámbito,  en cada  avaliación,  será a  media  aritmética  das  tres  materias  sendo
necesario que as notas non sexan inferiores a tres puntos.
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 A nota final de curso será a media aritmética das tres avaliacións sendo necesario que as notas
non sexan inferiores a tres puntos.

 Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.
A proba extraordinaria   constará dun único exame no que entrarán os contidos traballados durante 

o curso. Dado que o ámbito científico consta de tres materias, Matemáticas, Física-Química e Bioloxía e 
Xeoloxía, no caso de non aprobar na convocatoria ordinaria algunhas delas, só tería que examinarse  na 
convocatoria extraordinaria das materias suspensas.

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación dos estándares de aprendizaxe 

Para a avaliación dos estándares utilizaranse todos os instrumentos anteriormente citados.

No  caso  dos  exames,  teranse  en  conta  os  contidos  traballados  e  que  aparecen  recollidos  na

programación. 

Para  valorar  os  informes  de  laboratorio  e  traballos  monográficos  farase  mediante  rúbricas  de

valoración  nas  que  se  precisan  o  valor  que  se  lle  da  a  cada  parte  do  traballo.  Estas  matrices  son

presentadas ao alumnado previamente polo que lles sirve de guia orientativa de como enfocar o traballo. 

Instrumentos para a avaliación do nivel de desempeño das competencias

Os niveis de desempeño de competencias poderanse medir a través das diferentes actividades:

CCL Probas  escritas,  traballos  monográfcos,  traballos  de  laboratorio,  exposicións  orais,

caderno de clase 
CMCCT Probas escritas, traballos monográfcos, informes de laboratorio, pequenos traballos de

investgación 
CD Investgación e presentación de traballos
CAA Probas escritas, traballos monográfcos, informes de laboratorio, pequenos traballos de

investgación, tarefas de casa
CSC Conclusións de traballos de investgación
CSIEE Observación e rexistro de traballo de casa e clase
CCEC Conclusións de traballos de investgación, cuestóns probas escritas
9 INDICADORES  DE  LOGRO  PARA AVALIAR  O  PROCESO  DO  ENSINO  E  A

PRÁCTICA DOCENTE. 

Os procedementos para avaliar a práctica docente levaranse a cabo do xeito seguinte:

1.  Mediante  análise  do  seguimento  e  desenvolvemento  da  programación  nas  reunións  de

departamento ao longo do curso.

 2. Mediante a memoria de fin de curso na que se recollan os resultados obtidos, os problemas

detectados e os posibles cambios a realizar na programación para o seguinte curso.

10  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS
MATERIAS PENDENTES
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Os alumnos  con Física  e  Química  e/ou  Matemáticas  pendentes  de 2º  de  ESO e  a  Bioloxía  e
Xeoloxía pendente de 1º da ESO  serán avaliados  polos  xefes dos departamentos respectivos, tendo en
conta os informes  do profesor que imparte este ano o ámbito científico de 3º PMAR.

 

12 AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS  

A avaliación inicial será orientativa e terá como obxectivo detectar as dificultades particulares e o 
nivel formativo de partida. Tamén aportará información que permita adaptar a materia ás necesidades do 
alumnado para obter mellores resultados. En función da información obtida poderanse aplicar diferentes 
medidas de atención a diversidade e tamén permitirá calibrar o nivel medio que servirá como punto de 
partida para o curso.

 

13 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
O nivel dos escolares suponse que non ha de ser homoxéneo. O profesor ha de favorecer que todos 

os alumnos progresen no proceso de ensinanza-aprendizaxe ó ritmo apropiado. Por tanto, se fose 
necesario, realizarase a cabo o seguimento dos alumnos de forma individualizada, atendendo así as 
diferentes características e necesidades de cada un mediante actividades con diferentes grados de 
dificultade, propoñeranse actividades máis sinxelas aos alumnos que teñan dificultades para progresar no 
grupo e outras máis complexas para os alumnos máis avanzados. Tamén se prepararán , se o precisan, 
follas de actividades que irán resolvendo na casa e entregarán de novo o profesor.
En cada unidade didáctica procurarase facer referencia a aspectos xa tratados en unidades anteriores. Se 
fose necesario, utilizarase algún recreo para axudar aos alumnos que teñan algunha necesidade ou dúbida 
específica. 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, (en base ao recollido 
no Decreto 86/2015, do 25 de xuño) por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades 
específicas de aprendizaxe por trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), por se 
incorporar tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as 
medidas curriculares e organizativas necesarias co fin de que poidan alcanzar o máximo desenvolvemento 
das súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o 
alumnado. 

De ser necesario, o Departamento de Orientación elaborará a adaptación curricular do alumnado 
que a precise; o noso Departamento levará a cabo as medidas recollidas nesa adaptación que lle 
correspondan. 

Así mesmo, estableceranse as medidas oportunas para os alumnos con dificultades específicas de 
aprendizaxe por TDAH, tales como adaptación de instrumentos e, e de ser o caso, tempos e apoios que 
aseguren unha correcta avaliación deste alumnado. De igual xeito, buscarase a localización mais idóneas 
na aula, de forma que estean sentados cerca da mesa do profesor e, na medida do posible, ao lado de 
compañeiros que lle sirvan de modelo de tranquilidade, de orde e axuda. 
Ao longo do curso e, segundo a evolución e necesidades concretas de cada alumno/a, poderanse levar a 
cabo todas as medidas que consideremos necesarias para o correcto desenvolvemento destes alumnos/as.

14 ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
Teñen especial importancia: 

Educación ambiental
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O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos básicos, nos que se 
deben incluír as grandes cuestións da educación ambiental, coma nos complementarios, nos que se deben 
formular aspectos do tema e tratalos monograficamente.

Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste tema transversal 
son: o tratamento dos residuos sólidos urbanos, o control dos vertidos de substancias tóxicas, o impacto 
ambiental das emisións atmosféricas, a xestión dos recursos naturais coma a auga, etc. En moitos casos, 
estes temas pódense tratar desde o punto de vista de diferentes disciplinas. 

Educación para a saúde
Existen unha serie de aspectos moi importantes relacionados coa educación para a saúde, que 

deben terse en conta. Entre eles destacan  a prevención de riscos de enfermidades infecciosas e medidas a 
seguir na vida diaria para evitar alerxias, intoxicacións e infeccións por fungos, protistas e moneras, os 
perigos das radiacións, etc. as medidas de hixiene e conservación referentes a alimentos. Recoñecer e 
valorar a importancia da auga e dos alimentos na nosa vida, a súa calidade.

Educación do consumidor
Aspectos coma o uso responsable da enerxía, e dos produtos químicos que utilizamos no fogar ou 

no cultivo de vexetais, a elección de alimentos adecuados, o coñecemento das repercusións que teñen 
sobre o medio os produtos que consumimos, a importancia do tratamento dos residuos e as técnicas de 
aforro a través do reciclado, etc. en conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a crear unha conduta de 
consumo responsable, respectuosa coas persoas e co medio.

Educación non sexista
No ámbito científico a presenza da muller é realmente importante, o que fai absurda a 

discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de partida e como base para 
realizar unha educación para a igualdade de oportunidades que se estenda non só ó medio científico, senón
a tódolos aspectos da vida cotiá.
Educación cívica 

Se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros gases de efecto 
invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de acceso á auga potable; preservar a 
biodiversidade

15 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Ver Plan Anual de AACCEE.

16  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS  PROGRAMACIÓNS
DIDÁCTICAS

Os procedementos para avaliar a programación levaranse a cabo do xeito seguinte:
1.  Mediante   análise  do  seguimento  e  desenvolvemento  da  programación  nas  reunións  de

departamento ao longo do curso nas reunións de departamento.
2. Mediante a ficha que se cubre despois de cada avaliación e na que se realiza a análise que se

recolle no documento  “avaliación da función docente”, na que aparecen rexistrados aspectos relacionados
co desenvolvemento da programación e organización como: 

-A adecuación de obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades  
do alumnado.
-A necesidade de modificar os procedementos de avaliación
-A necesidade de levar a cabo medidas de atención á diversidade.
-O desenvolvemento dos obxectivos de area establecidos na programación.
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3. Mediante a memoria de fin de curso na que se recollan os resultados obtidos e os problemas
detectados

17 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR
Ver Plan lector  

18 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

Ver Plan TIC.

 

Naron, 20 de setembro do 2021

O   Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
.
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2 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

a) O Instituto  de Ensino Secundario  Terra  de Trasancos é un centro do Concello de Narón de
titularidade pública. 
O centro atópase no Camiño Real s/n. No entorno atopamos un polígono onde se desenvolven actividades
de tipo industrial, comercial e empresarial.

O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase media/baixa.
No contorno máis inmediato ó centro podemos atopar, cara ó norte e ó leste edificacións de grande

volume adicadas como xa se indicou antes a actividades de tipo industrial, comercial e empresarial. Cara ó
sur  e  o  leste  atopamos  vivendas unifamiliares,  e,  nun  contorno  máis  lonxano vivendas plurifamiliares.
Ademais, inmediatos ó centro, atopamos o IES As Telleiras e o polideportivo municipal de As Lagoas.

O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de Cedeira.
A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos alumnos fai que

estes accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, e, no caso dos alumnos de ciclos en
transporte privado cando o seu horario lectivo non coincide co do resto dos alumnos.

Este  feito  supón  un  condicionante  extremo  na  actividade  do  centro  pois,  na  práctica,  o
desenvolvemento de calquera actividade fóra do horario lectivo implica o desprazamento dos participantes
polos seus propios medios sen que exista nin sequera transporte colectivo público nas cercanías.

b) Modelo lingüístico.
O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas comunicacións, circulares e

escritos.
En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, axustándose en todo

caso ó prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no ensino.
O  idioma  empregado  polos  profesores  nas  súas  relacións  persoais  é  indistintamente  galego  ou

castelán, sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún deles.
c) Datos relacionados co alumnado e coas familias:
1) Etapas e niveis de ensinanza.
O centro imparte ensinanzas de:

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO)
1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de Humanidades e

Ciencias Sociais.
1.c) Ciclos de grao medio: 

- Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de administración. Ten unha
duración de 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.

1.d) Ciclos de grao superior.
-  Administración e Finanzas.  Pertence á familia profesional de administración.  Ten

unha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
1.e) FPBÁSICA de Electricidade e Electrónica.
1.f) FPBÁSICA de Servizos Administrativos

3 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A relación entre dos estándares de aprendizaxe avaliables desta materia e as competencias clave
do currículo  (  a)  Comunicación lingüística  (CCL).  Competencia  matemática e competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía (CMCCT). Competencia dixital (CD). Aprender a aprender (CAA). Competencias sociais
e cívicas (CSC). Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). Conciencia e expresións culturais
(CCEC) ) figura  no punto 6.  

4. OBXECTIVOS  

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades
que lles permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición
necesaria  para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento
persoal. 



c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.
e)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para  adquirir  novos
coñecementos  con  sentido  crítico.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación. 
f)  Concibir  o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias,  así como
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da
experiencia. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento
da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto
plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade
lusófona. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 No cuarto curso da ESO, iníciase ao alumnado nas grandes teorías que permitiron o desenvolvemento
máis actual desta ciencia: a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da evolución, para finalizar co
estudo dos ecosistemas, as relacións tróficas entre os distintos niveis e a interacción dos organismos entre
eles e co medio, así como a súa repercusión na dinámica e evolución dos devanditos ecosistemas. 

O alumnado deberá adquirir os coñecementos esenciais que se inclúen no currículo básico e as estratexias
do método científico. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a
comunicación audiovisual afianzaranse .

O alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre os grandes avances
científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer
e utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de laboratorio.

 

5  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: obxectivos, contidos, estándares, criterios de 
avaliación, temporalización competencias básicas  
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A evolución da vida

 f

 h

 B1.1.  Célula  procariota  e  célula  eucariota:  relacións
evolutivas. Célula animal e célula vexetal: morfoloxía e
función.

 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.

 CAA

 CMCCT

 BXB1.1.2.  Identifica  tipos  de  células  utilizando  o
microscopio óptico, micrografías e esquemas gráficos.

 CD

 CAA

 f

 g

 B1.2. Núcleo e ciclo celular.  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.

 CCL

 CAA

 g

 f

 B1.3. Cromatina e cromosomas. Cariotipo.  B1.3.  Comparar  a  estrutura  dos  cromosomas  e  da
cromatina.

 BXB1.3.1.  Recoñece  as  partes  dun  cromosoma
utilizándoo para construír un cariotipo.

 CMCCT

 g

 f

 h

 B1.4. Mitose e meiose: principais procesos, importancia
e significado biolóxico.

 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.

 CMCCT

 CAA

 g

 f

 h

 B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN.  B1.5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos
nucleicos, e relacionalos coa súa función.

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os
seus compoñentes.

 CAA

 CSIEE

 g

 h

 B1.6.  ADN  e  xenética  molecular.  Proceso  de
replicación do ADN. Concepto de xene.

 B1.6.  Relacionar  a  replicación  do  ADN  coa
conservación da información xenética.

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador
da información xenética, e relaciónao co concepto de
xene.

 CAA

 g  B1.7.  Expresión  da  información  xenética.  Código
xenético.

 B1.7.  Comprender  e  ilustrar  como  se  expresa  a
información  xenética,  utilizando  o  código  xenético  e

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética
por medio do código xenético.

 CAA
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 b resolvendo problemas sinxelos.  CSIEE

 b

 a

 B1.8. Mutacións. Relacións coa evolución.  B1.8.  Valorar  e recoñecer  o papel  das mutacións na
diversidade  xenética,  e  comprender  a  relación  entre
mutación e evolución.

 BXB1.8.1.  Recoñece  e  explica  en  que  consisten  as
mutacións e os seus tipos.

 CMCCT

 CAA

 f

 g

 h

 B1.9.  Herdanza  e  transmisión  de  caracteres.
Introdución e desenvolvemento das leis de Mendel.

 B1.10. Base cromosómica da herdanza mendeliana.

 B1.11. Aplicacións das leis de Mendel.

 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.

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC

 g  B1.12. Herdanza do sexo e herdanza ligada ao sexo.  B1.10. Diferenciar  a herdanza do sexo e a ligada ao
sexo, e establecer a relación entre elas.

 BXB1.10.1.  Resolve  problemas  prácticos  sobre  a
herdanza do sexo e a ligada ao sexo.

 CAA

 CSIEE

 a

 c

 g

 m

 B1.13. Doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu
alcance social.

 B1.11.  Coñecer  e  identificar  algunhas  doenzas
hereditarias, a súa prevención e o seu alcance social.

 BXB1.11.1.  Identifica  as  doenzas  hereditarias  máis
frecuentes e o seu alcance social, e resolve problemas
prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores
xenealóxicas.

 CMCCT

 CSC

 f  B1.14. Técnicas da enxeñaría xenética.  B1.12.  Identificar  as  técnicas  da  enxeñaría  xenética:
ADN recombinante e PCR.

 BXB1.12.1.  Diferencia  técnicas  de  traballo  en
enxeñaría xenética.

 CMCCT

 CSIEE 

 g

 h

 m

 B1.15.  Aplicacións  da  enxeñaría  xenética.
Biotecnoloxía. Bioética. 

 B1.13. Comprender e describir o proceso da clonación.  BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal,
distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva.

 CSC

 CSIEE

 CAA

 a

 c

 g

 B1.15.  Aplicacións  da  enxeñaría  xenética.
Biotecnoloxía. Bioética.

 B1.14.  Recoñecer  as  aplicacións  da  enxeñaría
xenética:  organismos  modificados  xeneticamente
(OMX).

 BXB1.14.1.  Analiza  as  implicacións  éticas,  sociais  e
ambientais da enxeñaría xenética.

 CSC

 CSIEE

 a

 c

 B1.15.  Aplicacións  da  enxeñaría  xenética.
Biotecnoloxía. Bioética.

 B1.15.  Valorar  e  interpretar  as  aplicacións  da
tecnoloxía  do  ADN  recombinante  na  agricultura,  na
gandaría, no ambiente e na saúde.

 BXB1.15.1.  Interpreta  criticamente  as  consecuencias
dos avances actuais no campo da biotecnoloxía.

 CSC
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 d

 a

 c

 g

 h

 B1.16.  Orixe  e  evolución  dos  seres  vivos.  Hipóteses
sobre a orixe da vida na Terra.

 B1.17.  Teorías da evolución.  Feito e mecanismos da
evolución.

 B1.16. Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe
da  vida  e  as  probas  da  evolución.  Comparar
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras
entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.

 CMCCT

 CAA

 g

 h

 B1.16.  Orixe  e  evolución  dos  seres  vivos.  Hipóteses
sobre a orixe da vida na Terra.

 B1.17.  Teorías da evolución.  Feito e mecanismos da
evolución.

 B1.17.  Comprender  e  establecer  os  mecanismos  da
evolución destacando a importancia da mutación e a
selección.  Analizar  o  debate  entre  gradualismo,
saltacionismo e neutralismo.

 BXB1.17.1.  Establece  a  relación  entre  variabilidade
xenética, adaptación e selección natural.

 CAA

 g  B1.18.  As  árbores  filoxenéticas  no  proceso  de
evolución.

 B1.18.  Interpretar  árbores  filoxenéticas,  incluíndo  a
humana.

 BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas.  CAA

 g

 h

 b

 B1.19. Evolución humana: proceso de hominización.  B1.19. Describir a hominización.  BXB1.19.1.  Recoñece  e  describe  as  fases  da
hominización.

 CMCCT

 CCL

Bloque 2. A dinámica da Terra

 f

 g

 h

 B2.1.  Historia  da  Terra.  Orixe  da  Terra.  Tempo
xeolóxico:  ideas  históricas  sobre  a  idade  da  Terra.
Principios e procedementos que permiten reconstruír a
súa historia. Utilización do actualismo como método de
interpretación.

 B2.1.  Recoñecer,  compilar  e  contrastar  feitos  que
amosen a Terra como un planeta cambiante. 

 BXB2.1.1.  Identifica  e  describe  feitos  que amosen  a
Terra como un planeta cambiante,  e relaciónaos cos
fenómenos que suceden na actualidade. 

 CAA

 g  B2.1.  Historia  da  Terra.  Orixe  da  Terra.  Tempo
xeolóxico:  ideas  históricas  sobre  a  idade  da  Terra.
Principios e procedementos que permiten reconstruír a
súa historia. Utilización do actualismo como método de
interpretación.

 B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns dos cambios máis
notables  da  historia  da  Terra,  e  asocialos  coa  súa
situación actual.

 BXB2.2.1.  Reconstrúe  algúns  cambios  notables  na
Terra,  mediante a utilización de modelos temporais  a
escala  e  recoñecendo  as  unidades  temporais  na
historia xeolóxica.

 CAA

 CSIEE

 g  B2.2.  Eóns,  eras  xeolóxicas  e  períodos  xeolóxicos:
situación dos acontecementos xeolóxicos e biolóxicos

 B2.3.  Categorizar  e  integrar  os  procesos  xeolóxicos
máis importantes da historia da Terra.

 BXB2.3.1.  Discrimina  os  principais  acontecementos
xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao

 CMCCT
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 h importantes. longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e
plantas característicos de cada era.

 f  B2.3. Os fósiles guía e o seu emprego para a datación
e o estudo de procesos xeolóxicos.

 B2.4.  Recoñecer  e  datar  eóns,  eras  e  períodos
xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos fósiles guía.

 BXB2.4.1.  Relaciona  algún  dos  fósiles  guía  máis
característico coa súa era xeolóxica.

 CAA

 e

 f

 B2.4.  Interpretación  de  mapas  topográficos  e
realización  de  perfís  topográficos.  Interpretación  e
datación  de  procesos  representados  en  cortes
xeolóxicos.

 B2.5.  Interpretar  cortes  xeolóxicos  sinxelos  e  perfís
topográficos como procedemento para o estudo dunha
zona ou dun terreo.

 BXB2.5.1.  Interpreta un mapa topográfico e fai  perfís
topográficos..

 CMCCT

 CCL

 BXB2.5.2.  Resolve  problemas  sinxelos  de  datación
relativa,  aplicando  os  principios  de  superposición  de
estratos, superposición de procesos e correlación.

 CMCCT

 g  B2.5.  Estrutura  e  composición  da  Terra.  Modelos
xeodinámico e xeoquímico.

 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.

 CAA

 g

 f

 B2.5.  Estrutura  e  composición  da  Terra.  Modelos
xeodinámico e xeoquímico.

 B2.6. A tectónica de placas e as súas manifestacións.
Evolución histórica da deriva continental á tectónica de
placas.

 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.

 CAA

 CSIEE

 g  B2.6. A tectónica de placas e as súas manifestacións.
Evolución histórica da deriva continental á tectónica de
placas.

 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.

 CAA

 g  B2.6. A tectónica de placas e as súas manifestacións.
Evolución histórica da deriva continental á tectónica de
placas.

 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.

 CAA

 CMCCT

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

 CAA

 g

 h

 B2.6. A tectónica de placas e as súas manifestacións.
Evolución histórica da deriva continental á tectónica de
placas.

 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.

 CMCCT
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 g  B2.6. A tectónica de placas e as súas manifestacións.
Evolución histórica da deriva continental á tectónica de
placas.

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

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

 CAA

 CCL

 g

 b

 B2.7.  Evolución  do  relevo  como  resultado  da
interacción da dinámica externa e interna.

 B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa
evolución, é resultado da interacción entre os procesos
xeolóxicos internos e externos.

 BXB2.12.1.  Interpreta  a  evolución  do  relevo  baixo  a
influencia da dinámica externa e interna.

 CAA

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente

 f

 h

 B3.1.  Compoñentes  e  estrutura  do  ecosistema:
comunidade e biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico.

 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.

 CMCCT

 BXB3.1.2.  Analiza  as  relacións  entre  biótopo  e
biocenose, e avalía a súa importancia para manter o
equilibrio do ecosistema.

 CAA

 CSIEE

 CCL

 g

 b

 f

 B3.2.  Factores  ambientais  e  seres  vivos.  Factores
limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia.

 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.

 CSC

 CAA

 a

 b

 B3.2.  Factores  ambientais  e  seres  vivos.  Factores
limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia.

 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.

 CMCCT

 CAA

 g

 f

 B3.3.  Relacións  intraespecíficas  e  interespecíficas.
Influencia na regulación dos ecosistemas.

 B3.4. Autorregulación do ecosistema, da poboación e
da comunidade.

 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.

 CMCCT

 f

 h

 B3.5. Relacións tróficas: cadeas e redes.  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.

 CAA

 CSC 

 CCL
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 a

 c

 g

 B3.6. Dinámica do ecosistema.

 B3.7. Ciclo da materia e fluxo da enerxía.

 B3.8. Pirámides ecolóxicas.

 B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas.

 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.

 CSC

 CCEC

 a

 c

 m

 B3.10.  Eficiencia  ecolóxica  e  aproveitamento  dos
recursos alimentarios. Regra do 10 %.

 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.

 CAA

 a

 c

 B3.11. Actividade humana e medio ambiente. Impactos
e  valoración  das  actividades  humanas  nos
ecosistemas.  Consecuencias  ambientais  do  consumo
humano de enerxía.

 B3.12.  Os  recursos  naturais  e  os  seus  tipos.  A
superpoboación  e  as  súas  consecuencias:
deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.

 B3.8. 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. 

 BXB3.8.1.  Argumenta  sobre  as  actuacións  humanas
que  teñen  unha  influencia  negativa  sobre  os
ecosistemas:  contaminación,  desertización,
esgotamento de recursos, etc.

 CSC

 CCL

 CCEC

 BXB3.8.2.  Defende  e  conclúe  sobre  posibles
actuacións para a mellora ambiental  e analiza desde
distintos  puntos  de  vista  un  problema  ambiental  do
contorno  próximo,  elabora  informes  e  preséntaos
utilizando distintos medios.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 b

 f

 B3.13. Os residuos e a súa xestión. Coñecemento de
técnicas  sinxelas  para  coñecer  o  grao  de
contaminación e depuración ambiental.

 B3.9. Concretar procesos de tratamento de residuos e
describir  a  xestión  que  dos  residuos  se  fai  no  seu
contorno próximo.

 BXB3.9.1.  Describe  os  procesos  de  tratamento  de
residuos, e valora criticamente a súa recollida selectiva.

 CSC

 CSIEE

 m

 c

 a

 B3.13. Os residuos e a súa xestión. Coñecemento de
técnicas  sinxelas  para  coñecer  o  grao  de
contaminación e depuración ambiental.

 B3.10.  Contrastar  argumentos  a  favor  da  recollida
selectiva  de  residuos  e  a  súa  repercusión  a  nivel
familiar e social.

 BXB3.10.1.  Argumenta  os  proles  e  os  contras  da
reciclaxe e da reutilización de recursos materiais.

 CSC

  CAA

 a

 g

 B3.14.  Uso  de  enerxías  renovables  como  factor
fundamental  para  un  desenvolvemento  sustentable.
Consecuencias  ambientais  do  consumo  humano  de
enerxía.

 B3.11. Asociar a importancia da utilización de enerxías
renovables no desenvolvemento sustentable.

 BXB3.11.1.  Destaca  a  importancia  das  enerxías
renovables  para  o  desenvolvemento  sustentable  do
planeta.

 CSC

 CCL

Bloque 4. Proxecto de investigación
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 b

 c

 e

 f

 g

 B4.1.  Método  científico.  Elaboración  de  hipóteses,  e
comprobación  e  argumentación  a  partir  da
experimentación ou a observación.

 B4.1.  Planear,  aplicar,  e  integrar  as  destrezas  e  as
habilidades propias do traballo científico.

 BXB4.1.1.  Integra  e  aplica  as  destrezas  propias  dos
métodos da ciencia.

 CAA

 CMCCT

 CSIEE

 b

 e

 f

 g

 h

 B4.1.  Método  científico.  Elaboración  de  hipóteses,  e
comprobación  e  argumentación  a  partir  da
experimentación ou a observación.

 B4.2.  Elaborar  hipóteses  e  contrastalas  a  través  da
experimentación ou da observación e a argumentación.

 BXB4.2.1.  Utiliza  argumentos  que  xustifiquen  as
hipóteses que propón.

 CAA

 CCL

 CMCCT

 b

 e

 f

 h

 o

 B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica.  B4.3.  Discriminar  e  decidir  sobre  as  fontes  de
información  e  os  métodos  empregados  para  a  súa
obtención.

 BXB4.3.1.  Utiliza  fontes  de  información,  apoiándose
nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas
investigacións.

 CAA

 CCL

 CMCCT 

 CD

 a

 b

 c

 d

 g

 B4.3.  Proxecto  de  investigación:  organización.
Participación  e  colaboración  respectuosa  no  traballo
individual e en equipo. Presentación de conclusións.

 B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual
e en grupo.

 BXB4.4.1.  Participa,  valora  e  respecta  o  traballo
individual e en grupo.

 CAA

 CSC

 CSIEE

 a

 b

 d

 e

 g

 B4.3.  Proxecto  de  investigación:  organización.
Participación  e  colaboración  respectuosa  no  traballo
individual e en equipo. Presentación de conclusións.

 B4.5. Presentar  e defender  en público o proxecto de
investigación realizado.

 BXB4.5.1. 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 a súa defensa na aula.

 CCL

 CSIEE

 CD

 CMCCT

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as  CCL
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 h

 o

conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente
como por escrito.  CCEC

 

Bloque 2. A DINÁMICA DA TERRA e Bloque 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN  (Nota avaliación 80% probas escritas, 20 % 
proxectos persoais ou grupais, tarefas de cada estándar, prácticas de laboratorio)

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
CONTIDOS MÍNMOS

PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DEDE AVALIACIÓN

B2.1.1. Identifica e describe 

feitos que amosen a Terra 

como un planeta cambiante,

e relaciónaos cos 

fenómenos que suceden na 

actualidade.

   X Explica a orixe do sistema solar, os 

compoñentes da Terra e a súa orixe.

Expresa opinións sobre as formas en 

que o coñecemento da historia terrestre

contribúe a mellorar as condicións ac-

tuais de vida das persoas.

Expresa ideas fundamentais sobre a 

idade da Terra e os autores principais 

que as desenvolven, valorando a im-

portancia do tempo en xeoloxía.

Explica o actualismo e o uniformismo 

de forma razoada.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación.

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.6.1. Analiza e compara 

os modelos que explican a 

   X Explica a estrutura da Terra segundo o 

modelo xeoquímico e segundo o 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación.
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estrutura e a composición 

da Terra.

modelo xeodinámico, analiza os dous 

modelos e compáraos.

Instrumento:. Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.7.1. Relaciona as 

características da estrutura 

interna da Terra e asóciaas 

cos fenómenos superficiais.

  X Explica os principios básicos da teoría 

da tectónica de placas e analiza os 

principais postulados que a sosteñen.
Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación

 Instrumento: Avaliación de contidos, actividades escritas, correspondentes á unidade, outros 

documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de rupo.

B2.8.1. Expresa algunhas 

evidencias actuais da deriva

continental e a expansión do

fondo oceánico.

  X Identifica e explica distintas probas que

apoian as hipóteses da deriva continen-

tal e da expansión do fondo oceánico.

Interpreta o magnetismo remanente.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: actividades escritas  correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo.

B2.9.1. Coñece e explica 
razonadamente os 
movementos relativos das 
placas litosféricas.

  X Explica os mecanismos responsables 

da dinámica interna da Terra. Identifica 

e explica os movementos verticais e 

horizontais da litosfera e as causas que

os provocan.

Explica os bordos diverxentes, 

describindo a orixe das dorsais 

oceánicas e das cordilleiras 

submarinas, e explica características 

dos bordos de cizalla.

Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividade especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa

do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.9.2. Interpreta as 
consecuencias dos 
movementos das placas no 

   X Interpreta as consecuencias que teñen 

sobre o relevo os movementos das 

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 
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relevo. placas litosféricas.

Recoñece as consecuencias que teñen

sobre o relevo os movementos das 

placas litosféricas.

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.10.1. Identifica as 

causas dos principais 

relevos terrestres.

   X Explica os bordos converxentes: 

describe a orixe das cordilleiras, os 

arcos de illas e os oróxenos térmicos.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.11.1. Relaciona os 

movementos das placas con

distintos procesos 

tectónicos.

  X Explica tipos de deformación das ro-

chas.

Describe os pregamentos identificando 

os seus elementos principais e clasifi-

cándoos en tipos.

Distingue tipos de deformacións fráxiles

e complexas.

Explica as diáclases e as fallas, identifi-

cando tipos básicos.

Explica os cabalgamentos e os mantos 

de corremento.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.12.1. Interpreta a 

evolución do relevo baixo a 

influencia da dinámica 

externa e interna.

   X Explica a interacción entre a dinámica 

interna e a externa: a creación do rele-

vo, o modelado e a destrución de pla-

cas.

Describe o ciclo das rochas ao longo 

do proceso de formación e de 

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo
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destrución do relevo.

B2.2.1. Reconstrúe algúns 

cambios notables na Terra, 

mediante a utilización de 

modelos temporais a escala 

e recoñecendo as unidades 

temporais na historia 

xeolóxica.

  X Explica a xeocronoloxía, e identifica e 

describetécnicas absolutas e relativas.

Explica e aplica o uso do método 

radiométrico do potasio-argón.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.3.1. Discrimina os 

principais acontecementos 

xeolóxicos, climáticos e 

biolóxicos que tiveron lugar 

ao longo da historia da 

Terra, recoñecendo algúns 

animais e plantas 

característicos de cada era.

   X Identifica e describe as etapas e os in-

tervalos dun xeocalendario de forma ra-

zoada.

Explica, categoriza e integra os 

procesos xeolóxicos más relevantes e 

identifica e clasifica os seres vivos e os 

fósiles de cada era.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.4.1. Relaciona algún dos

fósiles guía máis 

característico coa súa era 

xeolóxica.

   X Explica os fósiles como unha ferramen-

ta para coñecer o pasado, e identifica, 

aplica e describe diversas estratexias 

de investigación.

Relaciona algún dos fósiles guía máis 

característico coa súa era xeolóxica.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.5.1. Interpreta un mapa 

topográfico e fai perfís 

topográficos.

   X Interpreta e describe un corte 

xeolóxico, ordena os estratos, describe 

a secuencia de acontecementos 

xeolóxicos, e explica os principios a ter 

en conta na súa interpretación.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B2.5.2. Resolve problemas 

sinxelos de datación 

relativa, aplicando os 

   X Explica os principios fundamentais da 

xeocronoloxía relativa (de 

superposición de estratos, 

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).
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principios de superposición 

de estratos, superposición 

de procesos e correlación.

superposición de procesos e 

correlación) e resolve problemas 

sinxelos de datación achegando 

conclusións propias.

Instrumento:. Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B3.8.1. Argumenta sobre as 

actuacións humanas que 

teñen unha influencia 

negativa sobre os 

ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, esgotamento 

de recursos, etc.

   X    Localiza e expón,de forma reflexiva e 

crítica, información sobre a actual 

desaparición de especies, 

argumentando os efectos adversos das

actividades humanas.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 
unidade, outros documentos gráficos ou textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou 
de grupo

B3.8.2. Defende e conclúe 

sobre posibles actuacións 

para a mellora ambiental e 

analiza desde distintos 

puntos de vista un problema

ambiental do contorno 

próximo, elabora informes e 

preséntaos utilizando 

distintos medios.

   X Mostra condutas de respecto, respon-

sabilidade e coidado cara ao medio na-

tural.

Valora as ferramentas e as técnicas de 

observación e estudo científico que 

contribúen a comprender o contorno e 

protexer a sustentabilidade da vida.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 

de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 

cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: traballos e actividades realizadas durante as prácticas programadas, debates e 

intervencións, proxectos persoais ou de grupo.

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

B4-1.1. Integra e aplica 
as destrezas propias dos
métodos da ciencia.

       X Expresa, integra e aplica as destrezas e as 

habilidades propias dos métodos científicos 

de forma progresiva.

Observa,elabora e interpreta gráficos, 
imaxes, planos e mapas, e extrae datos
concluíntes deles, de forma eficaz, que 
analiza e contrasta conforme aos 
obxectivos, expresando as 
características e os elementos 

Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e valoración 
de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, valoración 
cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: traballos e actividades realizadas durante as prácticas programadas, debates e 
intervencións, proxectos persoais ou de grupo

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

principais en cada caso.
B4.2.1. Utiliza 
argumentos que 
xustifiquen as hipóteses 
que propón.

         X Localiza, selecciona, organiza e expón in-

formación adquirida en textos e imaxes 

para completar as súas actividades, os seus 

traballos e os seus proxectos. Expón con-

clusións que xustifican e fundamentan os 

seus argumentos,e comunica esa informa-

ción oralmente e/ou por escrito.

Valora a capacidade de comprobar os 
datos a través da observación, as 
ferramentas e o traballo científico.

Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e 

valoración de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: traballos e actividades realizadas durante as prácticas programadas, debates e 
intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B4-3.1. Utiliza diferentes 
fontes de información, 
apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e 
presentación das súas 
investigacións.

    X Utiliza as TIC para buscar, organizar e ex-

por información relacionada coas activida-

des que se expoñen.

Localiza, selecciona, organiza e expón 
información dos medios dixitais sobre 
temas, procesos e fenómenos que 
impliquen transferencia de materia e 
enerxía; sobre a astenosfera e a 
polémica xerada; e sobre a tecnoloxía 
do sonar e/ou algún tema realcionado 
de actualidade

Localiza, selecciona, organiza e expón 
información de Internet sobre 
científicos que contribuíron ao 
coñecemento da idade da Terra; sobre 
os «fósiles viventes»; sobre as 
cordilleiras formadas durante a 
oroxénese alpina; e/ou algún tema 
realcionado de actualidade

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades realizadas durante as 
actividades  programadas, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B4.4.1. Participa, valora 
e respecta o traballo 
individual e en grupo.

           X Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas e ten iniciati-

va na toma de decisións.

Participa de forma activa e cooperativa 
nos traballos, nos debates, nas 
actividades e nas investigacións de 
grupo, mostrando actitudes de empatía,

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
Instrumento: Traballos e actividades realizadas durante as actividades  programadas, debates 
e intervencións, proxectos persoais ou de grupo
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respecto e integración.
B4.5.1. 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.

   X Realiza proxectos de investigación científi-

ca de forma individual ou cooperativa, 

achegando información de diversas fontes, 

seguindo as fases de identificación do ob-

xectivo, planificación e elaboración. 

Interpreta e describe mapas batimétricos.

Participa na realización dun vídeo 
sobre a tectónica de placas.
Interpreta, identifica, describe e clasifica ic-

nitas.

Realiza, de forma participativa, unha 
escala de tempo xeolóxico.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e 

valoración de tarefas realizadas, actividades especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades realizadas durante as 
actividades  programadas, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

BXB4.5.2. Expresa con 
precisión e coherencia 
as conclusións das súas 
investigacións, tanto 
verbalmente como por 
escrito.

    X  X  X Expresa con coherencia as 
investigacións realizadas sobre un 
traballo proposto de forma escrita e 
verbalmente
Expón o proxecto e os resultados de 
forma oral e/ou escrita e faino de 
maneira clara, ordenada e precisa.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas 
especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades realizadas durante as 
actividades  programadas, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

Bloque 3. ECOLOXÍA E O MEDIO AMBIENTE e Bloque 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN  (Nota avaliación 80% probas escritas, 20 % 
proxectos persoais ou grupais, tarefas de cada estándar, prácticas de laboratorio)

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

B3.1.1. Identifica o 
concepto de ecosistema e
distingue os seus 
compoñentes.

  X Explica o concepto de ecosistema e os 
seus compoñentes definindo o biótopo 
e a biocenose.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
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textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo
B3.1.2. Analiza as 
relacións entre biótopo e 
biocenose, e avalía a súa 
importancia para manter o
equilibrio do ecosistema.

  X Identifica o biótopo e a biocenose dun 

ecosistema dado determinando os fac-

tores abióticos e bióticos.

Define a ecosfera, os ecotóns (ou 

límites entre ecosistemas) e os biomas.

Diferenza e describe medios terrestres 

e acuáticos, e describe factores e 

características xerais das relacións 

entre os seres vivos e o medio físico.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.2.1. Interpreta as 
adaptacións dos seres 
vivos a un ambiente 
determinado, relacionando
a adaptación co factor ou 
os factores ambientais 
desencadeantes deste.

  X Describe os procesos que rexen a diná-

mica dos ecosistemas e identifica os ni-

veis tróficos dun ecosistema dado.

Identifica e explica os tipos de 
pirámides tróficas (de números, de 
biomasa e de enerxía).

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.3.1. Recoñece os 
factores ambientais que 
condicionan o 
desenvolvemento dos 
seres vivos nun ambiente 
determinado, e valora a 
súa importancia na 
conservación deste.

  X Define o concepto de hábitat e nicho 

ecolóxico.

Explica características xerais da evolu-

ción dos ecosistemas e define a suce-

sión ecolóxica achegando exemplos.

Explica a influencia dos factores abióti-

cos sobre os ecosistemas e identifica 

as principais adaptacións dos organis-

mos ao medio.

Identifica e describe os límites de 
tolerancia e os factores limitantes, e 
diferencia organismos eurioicos e 
estenoicos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 

múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.4.1. Recoñece e 
describe relacións e a súa
influencia na regulación 
dos ecosistemas, 

  X Identifica e describe tipos de relacións 
bióticas: intraespecíficas e 
interespecíficas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
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interpretando casos 
prácticos en contextos 
reais.

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 

múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.5.1. Recoñece os 
niveis tróficos e as súas 
relacións nos 
ecosistemas, e valora a 
súa importancia para a 
vida en xeral e o 
mantemento destas.

  X Identifica e explica os tipos de 
pirámides tróficas (de números, de 
biomasa e de enerxía).

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 

múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.6.1. Compara as 
consecuencias prácticas 
na xestión sustentable 
dalgúns recursos por 
parte do ser humano, 
valorando críticamente a 
súa importancia.

  X Explica o fluxo de enerxía e o ciclo da 
materia nun ecosistema.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 

múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.7.1. Establece a 
relación entre as 
transferencias de enerxía 
dos niveis tróficos e a súa 
eficiencia enerxética.

  X Explica e describe os ciclos 
bioxeoquímicos nos ecosistemas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 

múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.8.1. Argumenta sobre 
as actuacións humanas 
que teñen unha influencia 
negativa sobre os 
ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, 

  X Valora e refire a necesidade de manter 

o equilibrio natural dos ecosistemas 

para protexer a diversidade e a susten-

tabilidade da vida.

Expresa a relevancia das relacións de 

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).
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esgotamento de recursos, 
etc.

interdependencia entre os seres vivos e

expón reflexións sobre os efectos ad-

versos da acción humana sobre os 

ecosistemas.

Localiza, selecciona, organiza e expón 
información sobre a chuvia ácida.
Identifica e describe impactos negativos das

actuacións humanas sobre a atmosfera, a hi-

drosfera, o solo e a biosfera.

Explica consecuencias ambientais da super-

poboación mundial.

Fai hipóteses sobre as causas e as 
consecuencias das condicións de 
desigualdade no acceso aos recursos 
naturais entre persoas, pobos e países,
e sobre as influencias do 
desenvolvemento económico sobre o 
medioambiente.

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 

múltiple correspondentes á unidade, traballos e actividades realizadas 

durante as prácticas programadas, debates e intervencións, proxectos 

persoais ou de grupo.

B3.8.2. Defende e conclúe
sobre posibles actuacións 
para a mellora ambiental e
analiza desde distintos 
puntos de vista un 
problema ambiental do 
contorno próximo, elabora
informes e preséntaos 
utilizando distintos 
medios.

  X Mostra condutas de respecto, respon-

sabilidade e coidado cara ao contorno 

natural.

Valora as ferramentas e as técnicas de 
observación e estudo científico que 
contribúen a comprender o contorno e 
protexer a diversidade e a 
sustentabilidade da vida.
Expresa opinións sobre os convenios inter-

nacionais en materia ambiental. Identifica e 

describe impactos positivos das actuacións 

humanas sobre o medio ambiente.

Define o desenvolvemento sustentable e 

identifica e defende actuacións dirixidas a 

alcanzalo.

Mostra condutas de respecto, respon-

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 

realizadas durante as actividades  programadas, debates e 

intervencións, proxectos persoais ou de grupo
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sabilidade e coidado cara aomedio na-

tural.

Valora as ferramentas e as técnicas de 
observación e estudo científico que 
contribúen a comprender o contorno e 
protexer a sustentabilidade da vida

B3.9.1. Describe os 
procesos de tratamento 
de residuos e valorando 
criticamente a súa  
recollida.

   X Diferencia tipos de residuos. Describe 
como se realiza a xestión de residuos e
explica a regra dos tres erres.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 

múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.10.1. Argumenta os 
proles e os contras da 
reciclaxe e da reutilización
de recursos materiais.

  X Explica vantaxes da reciclaxe e identifica, 

describe e aplica formas adecuadas de sepa-

ración de residuos sólidos.

Describe e asume actitudes de 
responsabilidade no uso e consumo 
dos recursos tecnolóxicos explicando a 
reciclaxe deste tipo de produtos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 

múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.11.1. Destaca a 
importancia das enerxías 
renovables para o 
desenvolvemento 
sustentable do planeta

  X Explica os recursos renovables e non reno-

vables identificando tipos.

Identifica fontes de enerxía renovables,
explica as súas características e 
clasifica tipos argumentando vantaxes 
nas súas formas de uso

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 

múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B4.1.1. Integra e aplica as
destrezas propias dos 
métodos da ciencia.

  X Expresa, integra e aplica as destrezas 

e as habilidades propias dos métodos 

científicos de forma progresiva.

Observa e interpreta gráficos, planos e 
mapas, e extrae datos concluíntes 

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).
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deles, de forma eficaz, que analiza e 
contrasta conforme os obxectivos, 
expresando as características e os 
elementos principais de cada caso.

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 

realizadas durante as actividades  programadas, debates e 

intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B4.2.1. Utiliza argumentos
que xustifiquen as 
hipóteses que propón.

  X Localiza, selecciona, organiza e expón in-

formación adquirida en textos e imaxes 

para completar as súas actividades, os seus 

traballos e os seus proxectos. Expón con-

clusións que xustifican e fundamentan os 

seus argumentos,e comunica esa informa-

ción oralmente e/ou por escrito.

Valora a capacidade de comprobar os 
datos a través da observación, das 
ferramentas e do traballo científico.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 

realizadas durante as actividades  programadas, debates e 

intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B4.3.1. Utiliza diferentes 
fontes de información, 
apoiándose nas TIC, para 
a elaboración e a 
presentación das súas 
investigacións.

  X Utiliza as TIC para buscar, organizar e 
expor información relacionada coas 
actividades que se expoñen.
Localiza e expón información sobre as 
fontes renovables de enerxía máis 
usadas en España, sobre o comercio 
xusto, sobre as ecoetiquetas, sobre os 
residuos biodegradables e sobre os 
buracos do ozono.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 

realizadas durante as actividades  programadas, debates e 

intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B4.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo 
individual e en grupo.

   X Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas e ten iniciati-

va na toma de decisións.

Participa de forma activa e cooperativa 
nos traballos, nos debates, nas 
actividades e nas investigacións de 
grupo, mostrando actitudes de empatía,
respecto e integración.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 

realizadas durante as actividades  programadas, debates e 

intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B4.5.1. Deseña pequenos
traballos de investigación 
sobre animais e/ou 
plantas, os ecosistemas 
do seu contorno ou a 
alimentación e a nutrición 

  X Realiza proxectos de investigación científi-

ca de forma individual ou cooperativa, 

achegando información de diversas fontes, 

seguindo as fases de identificación do ob-

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).
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humana para a súa 
presentación e a súa 
defensa na aula.

xectivo, planificación e elaboración.

Describe e analiza formas de medir os 

factores abióticos en sistemas terres-

tres e acuáticos.

Deseña e elabora, de forma 
cooperativa, un póster científico ou 
noutro soporte sobre parques 
nacionais.
Explica a pegada ecolóxica e mide a súa 

propia pegada.

Participa na realización dunha 
ecoauditoría ambiental, ou outro tema 
de interese ambiental

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 

realizadas durante as actividades  programadas, debates e 

intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B4.5.2. Expresa con 
precisión e coherencia as 
conclusións das súas 
investigacións, tanto 
verbalmente como por 
escrito.

  X Expón o proxecto e os resultados de 
forma oral e/ou escrita e faino de 
maneira clara, ordenada e precisa.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento:. Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 

realizadas durante as actividades  programadas, debates e 

intervencións, proxectos persoais ou de grupo

Bloque 1.A EVOLUCIÓN DA VIDA e Bloque 4. PROXECTO DE INVESTIGACIÓN  (Nota avaliación 80% probas escritas, 20 % proxectos 
persoais ou grupais, tarefas de cada estándar, prácticas de laboratorio)

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

INSTRUMENTOS/PROCEDEMENTOS AVALIACIÓN

B1.1.1. Compara a célula 
procariota e eucariota, a 
animal e a vexetal, e 
recoñece a función dos 
orgánulos celulares e a 

   X   Explica os postulados da teoría celular. 

Describe a célula e identifica as súas 

partes sinalando a súa función.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
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relación entre morfoloxía e
función.

Diferencia os tipos de células e identifi-

ca a orixe da célula eucariota.

Identifica e describe a relación entre a 

morfoloxía e a función dos órganos 

celulares e diferenza entre células 

animais e vexetais.

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.2.1. Distingue os 
compoñentes do núcleo e 
a súa función segundo as 
etapas do ciclo celular.

   X Describe o núcleo da célula, os seus 

compoñentes e a súa función.

Explica o significado das fases do ciclo 

celular.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.3.1. Recoñece as 
partes dun cromosoma 
utilizándoo para construír 
un cariotipo.

    X Explica os cromosomas, diferencia ti-

pos e clasifícaos.

Identifica e diferencia as partes dun 
cromosoma determinando o seu 
significado biolóxico.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.4.1. Recoñece as 
fases da mitose e meiose,
diferencia ambos os 
procesos e distingue o 
seu significado biolóxico.

   X Explica a división celular.

Identifica as fases da mitose e valora a 

súa importancia biolóxica.

Describe os acontecementos que teñen

lugar en cada unha das etapas da 

meiose.

Relaciona a meiose coa variabilidade 

xenética.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.6.1. Recoñece a 
función do ADN como 
portador da información 
xenética, e relaciónao co 
concepto de xene.

   X Define a xenética, os xenes e o ADN.

Explica o nacemento da xenética.
Describe o mecanismo da replicación.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
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Relaciona o xene, a proteína e o 
carácter.

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.9.1. Recoñece os 
principios básicos da 
xenética mendeliana e 
resolve problemas 
prácticos de cruzamentos 
con un ou dous 
caracteres.

   X Describe o método utilizado por Mendel

nas súas investigacións e explica con-

ceptos básicos da xenética mendelia-

na.

Interpreta as leis de Mendel en relación

aos conceptos da xenética moderna. 

Describe e interpreta o principio da uni-

formidade, da segregación, e da segre-

gación independente.

Aplica as leis de Mendel na resolución 

de problemas sinxelos.

Realiza un cruzamento proba.

Resolve un problema con dous 
caracteres.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.10.1. Resolve 
problemas prácticos 
sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo.

   X  Describe a teoría cromosómica da her-

danza.

Identifica a herdanza de caracteres na 

especie humana.

Describe a herdanza do sexo e a ligada
a el.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.11.1.Identifica as 
doenzas hereditarias 
máis frecuentes e o seu 
alcance social, e resolve
problemas prácticos 
sobre doenzas 
hereditarias, utilizando 
árbores xenealóxicas.

    X dentifica, clasifica e describe trastornos

de orixe xenética.

Resolve problemas sobre a herdanza li-

gada ao cromosoma X.

Manifesta actitudes de cooperación, 
empatía, respecto e solidariedade cara 
ás persoas con algunha lesión, 
dificultade, trastorno ou enfermidade.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo
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B1.12.1.Diferenza
técnicas  de  traballo  en
enxeñaría xenética.

   X Describe técnicas para diagnosticar 
trastornos xenéticos.
Explica os conceptos de biotecnoloxía 

e enxeñaría xenética.

Identifica e describe as ferramentas e 

os pasos dun proxecto sinxelo de enxe-

ñaría xenética.

Explica a función da PCR e algunhas 
das súas utilidades.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.14.1.  Analiza  as
implicacións  éticas,
sociais e ambientais da
enxeñaría xenética.

    X  Expresa reflexións e valoracións sobre
as relacións entre a xenética e a ética.
Explica o proxecto do xenoma humano,

os seus antecedentes e o seu desen-

volvemento e as súas características 

principais, valorando a importancia da 

Declaración Universal sobre o Xenoma 

e os Dereitos Humanos.

Expón reflexións e conclusións razoa-

das e críticas sobre as implicacións éti-

cas e sociais dos avances en biotecno-

loxía.

Expón reflexións críticas sobre as 
causas e as consecuencias das 
situacións discriminatorias por motivos 
xenéticos, mostrando actitudes de 
respecto, empatía e integración cara a 
todas as persoas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.5.1. Distingue os 
distintos ácidos 
nucleicos e enumera os 
seus compoñentes.

  X Describe a función, a composición 
química e a estrutura do ADN e o ARN.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.7.1. Ilustra os      X Describe o proceso de transcrición e Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 
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mecanismos da 
expresión xenética por 
medio do código 
xenético.

tradución do ADN e manexa o código 
xenético.

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.8.1. Recoñece e 
explica en que 
consisten as mutacións 
e os seus tipos.

    X Define o concepto de mutación e 
clasifica as mutacións en función de 
diferentes criterios.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.13.1. Describe  as
técnicas  de  clonación
animal,  distinguindo
clonación  terapéutica  e
reprodutiva.

    X Explica a clonación e as súas aplica-

cións.

Define as células nai e valora a súa 
importancia no medicamento.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.15.1.Interpreta 
criticamente as 
consecuencias dos 
avances actuais no 
campo da biotecnoloxía.

   X Describe as aplicacións da biotecnolo-

xía moderna en diversos campos: me-

dicamento, medio ambiente, agricultura

e gandaría.

Interpreta criticamente as 
consecuencias dos avances actuais no 
campo da biotecnoloxía.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.16.1.Distingueas 
características 
diferenciadoras entre 
lamarckismo, 
darwinismo e 
neodarwinismo.

     X Valora a importancia dos experimentos 

contra a xeración espontánea.

Explica os enfoques teóricos actuais 

sobre a orixe da vida e as ideas precur-

soras do evolucionismo.

Identifica e explica os principios das 
teorías de Lamarck e de Darwin 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: : Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo
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establecendo paralelismos, 
comparacións e relacións entre elas.

B1.17.1. Establece a 
relación entre 
variabilidade xenética, 
adaptación e selección 
natural.

  X Describe os factores responsables da 

variabilidade nunha poboación. Descri-

be e clasifica tipos de mutacións.

Identifica e explica os principais meca-

nismos evolutivos determinando os ti-

pos de probas que os argumentan: 

anatómicas, bioxeográficas, paleontol-

óxicas e bioquímicas.

Explica a adaptación e a especiación.

Explica e compara modelos teóricos 

evolutivos actuais: teoría sintética, 

neutralista, do equilibrio puntuado e 

simbioxénese.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.18.1.Interpreta árbores
filoxenéticas.

  X Describe a función, os compoñentes e 

as características das árbores filoxené-

ticas.

Observa, interpreta, elabora e explica 
árbores filoxenéticas, incluíndo a 
humana.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B1.19.1. Recoñece  e
describe  as  fases  da
hominización.

   X Explica a hominización, identifica e ex-

pón as adquisicións fundamentais dos 

homínidos bípedes e describe a com-

plexidade da evolución dos humanos 

modernos.

Identifica as principais especies de 

homínidos bípedes da península 

ibérica.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B3.8.2. Defende e conclúe
sobre  posibles

  X Mostra condutas de respecto, respon-

sabilidade e coidado cara ao medio na-

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e 

valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, 
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actuacións  para  a
mellora  ambiental  e
analiza  desde  distintos
puntos  de  vista  un
problema  ambiental  do
contorno  próximo,
elabora  informes  e
preséntaos  utilizando
distintos medios.

tural e os seres vivos.

Valora as ferramentas e as técnicas de 
observación e estudo científico que 
contribúen a comprender o contorno e 
protexer a sustentabilidade da vida.

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: Avaliación de contidos, probas escritas de resposta 
múltiple correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo

B4.1.1. Integra e aplica as
destrezas propias dos 
métodos da ciencia.

 X Expresa, integra e aplica as destrezas e as 

habilidades propias dos métodos científicos 

de forma progresiva.

Observa, elabora e interpreta gráficos, 
imaxes, planos e mapas, e extrae datos
concluíntes deles, de forma eficaz, que 
analiza e contrasta conforme aos 
obxectivos, expresando as 
características e os elementos 
principais en cada caso.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: traballos e actividades realizadas durante as prácticas 
programadas, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo.

B4.2.1.Utiliza argumentos 
que xustifiquen as 
hipóteses que propón.

 X Localiza, selecciona, organiza e expón in-

formación adquirida en textos e imaxes 

para completar as súas actividades, os seus 

traballos e os seus proxectos. Expón con-

clusións que xustifican e fundamentan os 

seus argumentos,e comunica esa informa-

ción oralmente e/ou por escrito.

Valora a capacidade de comprobar os 
datos a través da observación, das 
ferramentas e do traballo científico.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 
realizadas durante as actividades  programadas, debates e intervencións,
proxectos persoais ou de grupo

B4.3.1. Utiliza  diferentes
fontes  de  información,
apoiándose  nas  TIC,
para  a  elaboración  e  a
presentación  das  súas
investigacións.

   X Utiliza as TIC para buscar, organizar e ex-

por información relacionada coas activida-

des que se expoñen.

Localiza, selecciona, organiza e expón in-

formación sobre os científicos determinan-

tes na teoría celular e sobre as células do 

corpo humano.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 
realizadas durante as actividades  programadas, debates e intervencións,
proxectos persoais ou de grupo
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Localiza, selecciona, organiza e expón in-

formación de Internet sobre temas do tipo:  

a autofecundación dos chícharos, sobre a 

pigmentación dos coellos de Himalaia, so-

bre as investigacións coa mosca do vinagre,

e sobre o xene SRY.

Analiza e comenta unha noticia actual rela-

cionada coa biotecnoloxía

Localiza, selecciona, organiza e expón in-

formación de Internet sobre a contribución 

de Rosalind Franklin respecto á estrutura do

ADN, sobre os aminoácidos; e sobre a le-

xislación española respecto os produtos 

transxénicos.

Localiza, selecciona, organiza e expón 
información dos medios dixitais sobre 
os mitos e lendas da orixe da vida; 
sobre a selección artificial; sobre a 
historia evolutiva dun depredador.

B4.4.1. Participa, valora e
respecta  o  traballo
individual e en grupo.

 X   X   X Manifesta autonomía na planificación e 

execución de accións e tarefas e ten iniciati-

va na toma de decisións.

Participa de forma activa e cooperativa 
nos traballos, nos debates, nas 
actividades e nas investigacións de 
grupo, mostrando actitudes de empatía,
respecto e integración.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 
realizadas durante as actividades  programadas, debates e intervencións,
proxectos persoais ou de grupo

B4.5.1.Deseña  pequenos
traballos  de
investigación  sobre
animais e/ou plantas, os
ecosistemas  do  seu
contorno  ou  a
alimentación  e  a

  X Realiza proxectos de investigación científi-

ca de forma individual ou cooperativa, 

achegando información de diversas fontes, 

seguindo as fases de identificación do ob-

xectivo, planificación e elaboración.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 
realizadas durante as actividades  programadas, debates e intervencións,
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nutrición humana para a
súa  presentación  e
defensa na aula.

Interpreta e elabora árbores xenealóxicas.

Realiza, de forma participativa, un traballo 

sobre os estudos de Mendel.

Interpreta pegadas xenéticas.

Realiza e interpreta cariotipos.

Elabora un traballo, pode ser  presentación 

dixital sobre a mitose.

Interpreta a distancia evolutiva entre espe-

cies.

Participa na elaboración dun póster 
sobre a evolución dos cans (ou dunha 
especie que propoñan)

proxectos persoais ou de grupo

B4.5.2. Expresa  con
precisión  e  coherencia
as conclusións das súas
investigacións,  tanto
verbalmente  como  por
escrito.

  X   X   X Expón o proxecto e os resultados de 
forma oral e/ou escrita e faino de 
maneira clara, ordenada e precisa.

. Procedemento: Observación directa do traballo realizado no 

laboratorio, análise e valoración de tarefas realizadas, actividades 

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do 

avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades 
realizadas durante as actividades  programadas, debates e intervencións,
proxectos persoais ou de grupo
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

Aspectos xerais
- Partir da competencia inicial do alumnado
- Ter en conta a diversidade: respectar os ritmos e estilos de aprendizaxe
- Potenciar as metodoloxías activas e participativas:

o Combinar traballo individual e cooperativo
o Aprendizaxe por proxectos

- Enfoque orientado á realización de tarefas e a resolución de problemas
- Sempre que sexa posible uso das TIC
- Papel facilitador do profesor

Estratexias metodolóxicas
- Memorización comprensiva
- Indagación e investigación sobre documentos, prensa, textos, etc
- Elaboración de sínteses
- Análise de documentos, gráficos, mapas,…
- Resolución de problemas sinxelos
- Realización de prácticas de laboratorio 

 O papel do alumno debe ser activo e o papel do docente é o de facilitador do proceso de
aprendizaxe.  Potenciarase:  unha  memorización  comprensiva,  a  resolución  das  actividades
propostas, a investigación  e a análise de documentos científicos.        

7. MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Materiais escritos: libros de texto, prensa, textos, claves de identificación, revistas científicas…
Usaremos como base o libro de texto  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA da EDITORIAL SANTILLANA 
colección Saber Facer (varios autores).2016  ISBN:978-84-9972-709-7
-Recursos Audiovisuais: vídeos, ordenador, cámara dixital, pantalla dixital,…
- Traballo práctico experimental (Laboratorio): manexo do microscopio, interpretación de 
estruturas biolóxicas e xeolóxicas , observación de coleccións de minerais e rochas….
-Traballo de campo :saídas polo contorno do centro,  itinerarios ecolóxicos (espazos naturais), 
itinerarios urbanos… (Se a situación da pandemia o permite no terceiro trimestre)
 
8.  CRITERIOS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Procedementos:  Observación  directa  do  traballo  diario,  análise  e  valoración  de  tarefas
especialmente  creadas  para  o  estándar  de  avaliación,  valoración  cualitativa  do  avance
individual (anotacións e puntualizacións). 
Instrumentos:  Probas escritas  correspondentes á/s unidade/s ou bloque de contidos, outros
documentos  gráficos  ou  textuais,  intervencións  orais  na  aula,  presentacións  informáticas  ,
proxectos persoais ou de grupo.
  

O  proceso  de  avaliación  será  continuo  e  integrador,  constando  de  3  avaliacións  máis  a
avaliación inicial.
Na  avaliación  terase  en  conta  a  análise  das  producións  (cadernos,  libreta  de  laboratorio,
comentarios,…),  exposicións  orais,  probas  escritas,  traballos  individuais  e  en  grupo,
observación do traballo na aula, presentacións informáticas,…
En  cada  avaliación  procuraranse  realizar,  como  mínimo,  dous  exames  escritos.  Se  a
cualificación dalgunha das probas fose inferior a  3, non faría media , e tería que recuperar
dita avaliación , nas semanas seguintes ao remate da mesma, ao final do curso na proba final
ou cando o profesor o estime oportuno.
  A cualificación para a avaliación será:

- A media aritmética de todas as probas escritas realizadas que representan o 80% da
nota.  
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- O desenvolvemento de actividades, a coherencia coa que expoñen ou argumentan,  a
orde  de  intervención  nos  debates,  a  súa  precisión,  a  presentación  do  traballo  realizado
(limpeza, organización,  expresión,  cadros,  esquemas, gráficas,  coherencia,   comprensión e
asimilación práctica dos obxectivos, creatividade e orixinalidade), a actitude positiva e interese
polo traballo diario, a participación, atención  e dilixencia no desenvolvemento de actividades ,
o interese na realización das prácticas de laboratorio,   o  respecto polos compañeiros e polo
profesor representan o 20% da nota.  

Durante  a  realización  das  probas  escritas  presenciais  o  alumnado  non  poderá  estar  en
posesión  de dispositivos telefónicos móbiles nin de calquera outro dispositivo electrónico ou
de outro tipo que permita o almacenamento de información. A posesión e/ou uso dalgún destes
dispositivos implicará a retirada do exame por parte do profesor e a cualificación deste cun
cero (0).

No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita/oral,  por razón xustificada, o
profesor poderá, se así o estima, repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación
de tódolos datos dispoñibles dese alumno/a.  A non presentación a unha proba escrita  sen
causa xustificada obxectiva, poderá ser cualificada negativamente.

Recuperación de avaliacións suspensas

 Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, o profesor/a aplicará o
sistema que crea conveniente para recuperar as avaliacións a aqueles alumnos/as que non
alcadasen os mínimos dos estándares de aprendizaxe da Programación; normalmente será un
exame escrito con preguntas sobre os estándares desa avaliaciónque realizará nas  semanas
de clase seguintes ao remate da avaliación Se quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta
recuperaríase no exame global de final de curso.

Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser igual ou superior a 5 e  se obterá
de realizar a media aritmética da cualificación das tres avaliacións .

Para os alumnos/as que NON aprobaran tódalas avaliacións  deberán aprobar cada
unha das avaliacións suspensas na proba final. Se non o conseguen a cualificación final
será suspenso. Excepcionalmente, si un alumno/a non aproba unha e solo unha parte da proba
final, compensarase coas cualificacións das outras partes sempre que a nota sexa igual ou
superior a 3’5  e o profesor  valore positivamente a actitude e o traballo realizado polo
alumno/a durante o curso.

 Proba da convocatoria extraordinaria de xuño:

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso.
Unha cualificación positiva (superior a 5) nesta proba requirirá un coñecemento global

da materia así como a demostración de que acadaron os estándares de aprendizaxe para este
curso, valorándose a coherencia, corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na
elaboración das respostas.

9  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E

A PRÁCTICA DOCENTE

- Porcentaxe de alumnado que acada unha valoración poritiva na materia 
- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción: reforzos educativos, ACI
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados
- Metodoloxía: será variada ( traballo cooperativo e colaborativo, resolución de problemas, 

proxectos…)
- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta múltiple, 

probas orais, proxectos grupais, proxectos individuais, presentacións informáticas,…
- Avaliación inicial
- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade educativa: 

profesorado, alumando e familias
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- Convivencia: clima de traballo 
- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas
- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e proxectos do 

centro
- Memoria de final de curso

 

10 ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS

MATERIAS PENDENTES

  O alumnado de 4º da ESO coa Bioloxía e Xeoloxía pendente de 3º ESO, deberá  seguir o
Plan  de  Pendentes  do  departamento,  segundo  as  datas  acordadas  polo  centro.  Cada
avaliación parcial de pendentes, consta de :
- Un boletín  de actividades, con preguntas sobre a materia que deberán que entregar escrito a
man, o  o día do exame e terá unha ponderación do 25% da nota. A  xefa do departamento
resolverá as dúbidas, correxirá as actividades e seguirá a evolución do alumnado.  
- Un exame, que   terá  unha ponderación do 75% da nota.      
 De non acadar unha nota igual ou superior a 5 en cada parcial,  deberán presentarse ao
exame  de maio, co parcial ou parciais non superados.
O  alumnado  que  non  supere  a   materia   durante  o  curso,  terá  dereito  a  presentarse  á
convocatoria   extraordinaria , na que entrará toda a materia.

11.  PROCEDEMENTOS  PARA  ACREDITAR  AO  ALUMNADO  OS
COÑECEMENTOS NECESARIOS  PARA DETERMINADAS  MATERIAS  DO
BACHARELATO
 

—

12  DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU

COLECTIVAS .

Na  primeira  semana  do curso realizarase unha avaliación inicial ao alumnado,  que será
orientativa e serviralle ao profesor para analizar o nivel académico e as destrezas dos rapaces.
Esta avaliación inicial se apoiará :
- Na observación dos alumnos na aula
- Unha proba escrita ou oral de contidos sinxelos: que non será utilizada para a cualificación

do alumno.  
- Unha reunión co Departamento de Orientación 
Tras  esta  avaliación  inicial,  os  membros  do  Departamento  reuniranse  para  analizar  os
resultados e  as  medidas a adoptar. 
 
13 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

- Alumnado con ACI: elaboración de programación e deseño de actividades para que alcancen
os estándares de aprendizaxe coa axuda do Departamento de Orientación
- Alumnado con reforzo educativo: adaptación dos instrumentos de avaliación ( modificación
dos  tempos  dos  exercicios,  preguntas  máis  claras  e  sinxelas,  elaboración  de  exercicios
escritos fóra da aula de referencia para que non existan distraccións,…). As adaptacións dos
instrumentos da avaliación dependerán das características do alumnado.
- Alumnado repetidor, dependendo do tipo de alumno/a pódese aplicar as medidas de reforzo
educativo.
-Alumnado que recibe apoio de especialistas PT/AL

14  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

Teñen especial importancia: 
Educación ambiental
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O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos básicos,
nos  que  se  deben  incluír  as  grandes  cuestións  da  educación  ambiental,  coma  nos
complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e tratalos monograficamente.

Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste tema
transversal  son:  o  tratamento  dos  residuos  sólidos  urbanos,  o  control  dos  vertidos  de
substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, a xestión dos recursos 

naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas pódense tratar desde o punto
de vista de diferentes disciplinas. 

Educación para a saúde
Existen unha serie de aspectos moi importantes relacionados coa educación para a

saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan  a prevención de riscos de enfermidades
infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar alerxias, intoxicacións e infeccións por
fungos,  protistas  e  moneras,  os  perigos  das  radiacións,  etc.  as  medidas  de  hixiene  e
conservación  referentes  a  alimentos.  Recoñecer  e  valorar  a  importancia  da  auga  e  dos
alimentos na nosa vida, a súa calidade.

Educación do consumidor
Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar ou no cultivo de

vexetais,  a  elección de alimentos  adecuados,  o  coñecemento  das  repercusións  que teñen
sobre o medio os produtos que consumimos, a importancia do tratamento dos residuos e as
técnicas de aforro a través do reciclado, etc. En conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a
crear unha conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co medio.

Educación non sexista
No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda a

discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de partida e como
base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades que se estenda non só ó
medio científico, senón a tódolos aspectos da vida cotiá.

Educación cívica 
Se estudarán as medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros gases de
efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de acceso á auga potable;
preservar a biodiversidade

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Ver Plan Anual AACCEE

156  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.

Os procedementos para avaliar a programación levaranse a cabo do xeito seguinte:
 Mediante  análise do seguimento e desenvolvemento da programación nas reunións de

departamento.
 Mediante a ficha que se cubre despois de cada avaliación e na que se realiza a análise no

documento  “avaliación da función docente”, na que se recollen aspectos relacionados co
desenvolvemento da programación e organización como: 

A adecuación de obxectivos,  contidos  e  criterios  de avaliación ás  características  e
necesidades do alumnado.

A necesidade de modificar os procedementos de avaliación
A necesidade de levar a cabo medidas de atención á diversidade.
 Mediante a memoria de fin de curso na que se recollan os resultados obtidos, os

problemas detectados e os posibles cambios a realizar na programación para o seguinte curso

 
      17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR (ver Plan Lector).

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC ( ver Plan TIC).
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2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

a) O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello de Narón de titularidade

pública.

O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase media/baixa.

No contorno máis inmediato ó centro podemos atopar, cara ó norte e ó leste edificacións de grande volume

adicadas como xa se indicou antes a actividades de tipo industrial, comercial e empresarial. Cara ó sur e o

leste atopamos vivendas unifamiliares,  e,  nun contorno máis lonxano vivendas plurifamiliares.  Ademais,

inmediatos ó centro, atopamos o IES As Telleiras e o polideportivo municipal de As Lagoas.

O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de Cedeira.

A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos alumnos fai que estes

accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar,  e,  no caso dos alumnos de ciclos en

transporte privado cando o seu horario lectivo non coincide co do resto dos alumnos. Este feito supón un

condicionante extremo na actividade do centro pois, na práctica, o desenvolvemento de calquera actividade

fóra do horario lectivo implica o desprazamento dos participantes polos seus propios medios sen que exista

nin sequera transporte colectivo público nas cercanías.

b) Modelo lingüístico.

O idioma oficial  empregado no  centro  é  o  galego.  Emprégase  en  tódalas  comunicacións,  circulares  e

escritos.

En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, axustándose en todo caso ó

prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no ensino.

O idioma empregado polos profesores nas súas relacións persoais é indistintamente galego ou castelán,

sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún deles.

c) Datos relacionados co alumnado e coas familias:

1) Etapas e niveis de ensinanza.

O centro imparte ensinanzas de:

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO)

1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de Humanidades e Ciencias

Sociais.

1.c) Ciclos de grao medio: 

- Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de administración. Ten unha duración de 2000 horas

repartidas en dous cursos académicos.

1.d) Ciclos de grao superior.

- Administración e Finanzas. Pertence á familia profesional de administración. Ten unha duración de 2000

horas repartidas en dous cursos académicos.

1.e)FPBÁSICA de Electricidade e Electrónica.

1.f)FPBÁSICA  de Servizos Administrativos

3.  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

A relación  entre  dos estándares de  aprendizaxe  avaliables desta  materia  e  as  competencias  clave do
currículo ( a) Comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía  (CMCCT).  Competencia  dixital  (CD).  Aprender  a aprender  (CAA).  Competencias sociais  e



cívicas (CSC).  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  Conciencia  e expresións culturais
(CCEC) ) figura  no punto 6. 

4. OBXECTIVOS    

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha perspectiva  global,  e  adquirir  unha  conciencia  cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e
impulsar  a  igualdade real  e  a  non  discriminación  das  persoas por  calquera  condición  ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
d)  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o  eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos
e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do
seu contorno social. i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,traballo en equipo,
confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e
enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar
condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación
e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

  OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

1.  Aprender  a  observar  e  a  reflexionar  sobre  situacións  reais,  recoller  datos,  tomar  decisións,  ter
curiosidade, iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a un mellor  desenvolvemento do
seu contorno e a un mellor benestar social. 

2. Contribuír a  s melloar a  autoestima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de
decisións democráticas a todos os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural.

3. Analizar con  detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores
que nela inflúen, así como o comportamento da Terra como un planeta en continua actividade.

4. Desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método
científico.

5. Compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións e defender as
opinións propias en debates na aula.

6.  Argumentar  en  público  e potenciar  actitudes  conducentes  á  reflexión  e  á  análise  sobre  os  grandes
avances científicos da actualidade e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan

7. Coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de laboratorio.

8. Ser cidadáns e cidadás con respecto por si mesmos/as, polas demais persoas e co medio, co material
que utilizan ou que está ao seu dispor; e ser responsables, capaces de ter criterios propios.  



5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: obxectivos, contidos, estándares, criterios de 
avaliación, temporalización competencias básicas e indicadores de logro
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1º de BACHARELATO

Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función

e

i

B1.1. Niveis de organización dos seres vivos.

B1.2. Características dos seres vivos: funcións de
nutrición, relación e reprodución.

B1.1. Especificar as características dos seres vivos. BXB1.1.1.  Describe  as  características  dos  seres  vivos:
funcións de nutrición, relación e reprodución.

CCL

l B1.3. Concepto de bioelemento e biomolécula.

B1.4.  Clasificación  dos  bioelementos  e  das
biomoléculas.

B1.2.  Distinguir  bioelemento,  oligoelemento  e
biomolécula.

BXB1.2.1.  Identifica  e  clasifica  os  bioelementos  e  as
biomoléculas presentes nos seres vivos.

CAA

CMCCT

l

d

B1.5.  Estrutura,  composición  química  e
propiedades das biomoléculas. 

B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas
que constitúen a materia viva,  e relacionalos coas
súas respectivas funcións biolóxicas na célula. 

BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as
propiedades  das  moléculas  básicas  que  configuran  a
estrutura  celular,  e  destaca  a  uniformidade  molecular
dos seres vivos.

CAA

CMCCT

d

i

B1.5.  Estrutura,  composición  química  e
propiedades das biomoléculas.

B1.4.  Diferenciar  os  monómeros  constituíntes  das
macromoléculas orgánicas.

BXB1.4.1.  Identifica  os  monómeros  constituíntes  das
macromoléculas orgánicas.

CAA

d

i

B1.6.  Relación  entre  estrutura  e  funcións
biolóxicas das biomoléculas.

B1.5.  Recoñecer  e  identificar  algunhas
macromoléculas  cuxa  conformación  estea
directamente relacionada coa súa función.

BXB1.5.1.  Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica
de acordo coa súa estrutura tridimensional.

CAA

CD

Bloque 2. A organización celular

e

i

g

B2.1. A célula como unidade estrutural, funcional
e xenética.

 B2.2.  Modelos  de  organización  celular:  célula
procariota  e  eucariota;  célula  animal  e  célula
vexetal.

B2.1.  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.

BXB2.1.1.  Interpreta  a  célula  como  unha  unidade
estrutural, funcional e xenética dos seres vivos.

CAA

CMCCT

BXB2.1.2.  Perfila  células  procariotas  e  eucarióticas  e
nomea as súas estruturas.

CAA

CMCCT

m

g

B2.3. Estrutura e función dos orgánulos celulares.

B2.4.  Planificación e realización  de prácticas de

B2.2.  Identificar  os orgánulos celulares,  e describir  a
súa estrutura e a súa función.

BXB2.2.1.  Representa  esquematicamente  os  orgánulos
celulares  e  asocia  cada  orgánulo  coa  súa función  ou

CD

CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

laboratorio.  Observación  microscópica  de
células eucariotas animais e vexetais.

coas súas funcións.

BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e vexetais
mediante  microfotografías  ou  preparacións
microscópicas.

CAA

CD

e

i

B2.5.  Ciclo  celular.  División  celular:  mitose  e
meiose.  Importancia  na  evolución  dos  seres
vivos.

B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mitose e da
meiose, e argumentar a súa importancia biolóxica.

BXB2.3.1.  Describe  os acontecementos  fundamentais  en
cada fase da mitose e da meiose.

CCL

d

l

 B2.5.  Ciclo  celular.  División  celular:  mitose  e
meiose.  Importancia  na  evolución  dos  seres
vivos.

B2.4.  Establecer  as  analoxías  e  as  diferenzas
principais  entre  os  procesos  de  división  celular
mitótica e meiótica.

BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e diferenzas
entre a mitose e a meiose.

CMCCT

CD

Bloque 3. Histoloxía

i

g

B3.1.  Concepto  de  tecido,  órgano,  aparello  e
sistema.

B3.1.  Diferenciar  os  niveis  de  organización  celular  e
interpretar como se chega ao nivel tisular.

BXB3.1.1.  Identifica  os  niveis  de  organización  celular  e
determina as súas vantaxes para os seres pluricelulares.

CAA

i

l

B3.2.  Principais  tecidos  animais:  estrutura  e
función.

B3.3.  Principais  tecidos  vexetais:  estrutura  e
función.

B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a composición
dos  tecidos  animais  e  vexetais,  en  relación  coas
súas funcións.

BXB3.2.1.  Relaciona  tecidos  animais  e/ou  vexetais  coas
súas células características,  asociando a cada unha a
súa función.

CMCCT

g

m

B3.4.  Observacións  microscópicas  de  tecidos
animais e vexetais.

B3.3. Asociar imaxes microscópicas ao tecido ao que
pertencen.

BXB3.3.1.  Relaciona  imaxes  microscópicas  co  tecido  ao
que pertencen.

CAA

CD

Bloque 4. A biodiversidade

d

l

p

B4.1.  Clasificación  e  nomenclatura  dos  seres
vivos. Grandes grupos taxonómicos.

B4.1.  Coñecer  e  indicar  os  grandes  grupos
taxonómicos de seres vivos.

BXB4.1.1.  Identifica os  grandes  grupos  taxonómicos  dos
seres vivos.

CMCCT

b

d

B4.1.  Clasificación  e  nomenclatura  dos  seres
vivos. Grandes grupos taxonómicos.

B4.2.  Interpretar  os  sistemas  de  clasificación  e
nomenclatura dos seres vivos.

 BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros
medios para a identificación e clasificación de especies
de animais e plantas.

CAA

CSIEE
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

p BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de clasificación
e a nomenclatura dos seres vivos.

CAA

CSC

CSIEE

e

a

B4.2.  Concepto  de  biodiversidade.  Índices  de
biodiversidade.

B4.3. Definir o concepto de biodiversidade e coñecer e
identificar  os  principais  índices  de  cálculo  de
diversidade biolóxica.

BXB4. 3.1.  Coñece o  concepto  de  biodiversidade  e
relaciónao coa variedade e a abundancia de especies. 

CCEC

BXB4.3.2. Resolve problemas  de  cálculo  de  índices  de
diversidade.

CAA

CMCCT

BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como desencadeante da
biodiversidade.

CAA

CSC

l

h

B4.3.  Características dos dominios  e dos reinos
dos seres vivos.

B4.4.  Coñecer  e  indicar  as  características  dos  tres
dominios e os cinco reinos en que se clasifican os
seres vivos.

BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en
que agrupan os seres vivos.

CAA

CMCCT

BXB4.4.2.  Enumera  as  características  de  cada  un  dos
dominios  e  dos  reinos  en  que  se  clasifican  os  seres
vivos.

CCL

h

i

p

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas.

B4.5.  Patróns de distribución. Principais  biomas.
Os biomas galegos.

B4.5.  Situar  as  grandes  zonas  bioxeográficas  e  os
principais biomas.

BXB4.5.1.  Identifica  os  grandes  biomas  e  sitúa  sobre  o
mapa as principais zonas bioxeográficas.

CMCCT

CCEC

BXB4.5.2.  Diferencia os principais  biomas e ecosistemas
terrestres e mariños.

CAA

CD

h

i

p

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas.

B4.5.  Patróns de distribución. Principais  biomas.
Os biomas galegos.

B4.6.  Relaciona  as  zonas  bioxeográficas  coas
principais variables climáticas.

BXB4.6.1.  Recoñece  e  explica  a  influencia  do  clima  na
distribución de biomas, ecosistemas e especies.

CCL

CSC

BXB4.6.2. Identifica as principais variables climáticas que
inflúen na distribución dos grandes biomas.

CMCCT

l

p

B4.4. Grandes zonas bioxeográficas.

B4.5.  Patróns de distribución. Principais  biomas.

B4.7. Interpretar mapas bioxeográficos e determinar as
formacións vexetais correspondentes. 

BXB4.7.1.  Interpreta  mapas bioxeográficos e  de
vexetación.

CD

CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Os biomas galegos. BXB4.7.2.  Asocia  e  relaciona  as  principais  formacións
vexetais cos biomas correspondentes.

CAA

d B4.6. Factores xeolóxicos e biolóxicos que inflúen
na distribución dos seres vivos.

B4.8.  Valorar  a  importancia  da  latitude,  a  altitude  e
outros  factores  xeográficos  na  distribución  das
especies.

BXB4.8.1.  Relaciona  a  latitude,  a  altitude,  a
continentalidade,  a  insularidade  e  as  barreiras
oroxénicas e mariñas coa distribución das especies.

CMCCT

CD

l B4.7.  A evolución como fonte de biodiversidade.
Proceso de especiación.

B4.9. Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo. BXB4.9.1.  Relaciona  a  biodiversidade  co  proceso  de
formación de especies mediante cambios evolutivos.

CAA

CSC

BXB4.9.2.  Identifica  o  proceso  de  selección  natural  e  a
variabilidade individual como factores clave no aumento
de biodiversidade.

CMCCT

e B4.7.A  evolución  como  fonte  de  biodiversidade.
Proceso de especiación.

B4.10. Describir o proceso de especiación e enumerar
os factores que o condicionan.

BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación. CCL

BXB4.10.2.  Identifica  os  factores  que  favorecen  a
especiación.

CAA

CMCCT

h

l

p

B4.8.  Ecosistemas  da  Península  Ibérica.
Ecosistemas de Galicia.

B4.11.  Recoñecer  e  indicar  a
importancia bioxeográfica da  Península Ibérica  no
mantemento  da  biodiversidade  e  a  aportación  de
Galicia á biodiversidade.

BXB4.11.1.  Sitúa  a  Península  Ibérica  e  recoñece  a  súa
situación entre dúas áreas bioxeográficas diferentes.

CSIEE

CD

BXB4.11.2. Recoñece a importancia da Península Ibérica
como mosaico de ecosistemas.

CSC

CCEC

BXB4.11.3.  Enumera  os  principais  ecosistemas  da
Península  Ibérica  e  de  Galicia,  e  as  súas  especies
máis representativas.

CAA

CCEC

i

l

p

B4.9.  Importancia  ecolóxica  das  illas  e  a  súa
relación coa biodiversidade.

B4.12. Coñecer e indicar a importancia das illas como
lugares  que  contribúen  á  biodiversidade  e  á
evolución das especies.

BXB4.12.1.  Enumera  os  factores  que  favorecen  a
especiación nas illas.

CAA

CMCCT

BXB4.12.2.  Recoñece  a  importancia  das  illas  no
mantemento da biodiversidade.

CCEC

e B4.10.  Concepto  de  endemismo.  Principais B4.13. Definir o concepto de endemismo, e coñecer e BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou especie CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

g

p

endemismos da Península Ibérica e de Galicia. identificar  os principais  endemismos da flora  e  da
fauna españolas e galegas.

endémica.

BXB4.13.2. Identifica os principais endemismos de plantas
e animais en España e en Galicia.

CCEC

l

b

h

ñ

B4.11. Importancia biolóxica da biodiversidade. B4.14.  Coñecer  e  relacionar  as  aplicacións  da
biodiversidade  en  campos  como  a  saúde,  a
medicina, a alimentación e a industria.

BXB4.14.1.  Enumera  as  vantaxes  que  se  derivan  do
mantemento da biodiversidade para o ser humano.

CAA

CSC

a

b

h

B4.12. Causas da perda de biodiversidade. B4.15. Coñecer e indicar as principais causas de perda
de  biodiversidade,  así  como  as  ameazas  máis
importantes para a extinción de especies.

BXB4.15.1.  Enumera  as  principais  causas  de  perda  de
biodiversidade.

CMCCT

CSC

BXB4.15.2.  Coñece e explica as principais ameazas que
penden  sobre  as  especies  e  que  fomentan  a  súa
extinción.

CSC

a

h

B4.13.  O  factor  antrópico  na  conservación  da
biodiversidade.

B4.16.  Enumerar  as  principais  causas  de  orixe
antrópica que alteran a biodiversidade.

BXB4.16.1.  Enumera  as  principais  causas  de  perda  de
biodiversidade derivadas das actividades humanas.

CAA

CSC

BXB4.16.2.  Indica  as  principais  medidas  que  reducen  a
perda de biodiversidade.

CSIEE

a

c

p

B4.13.  O  factor  antrópico  na  conservación  da
biodiversidade.

B4.17.  Comprender  e  diferenciar  os  inconvenientes
producidos polo tráfico de especies exóticas e pola
liberación  no  medio  de  especies alóctonas  ou
invasoras.

BXB4.17.1.  Coñece  e  explica  os  principais  efectos
derivados  da  introdución  de  especies alóctonas nos
ecosistemas.

CMCCT

e

p

B4.14.  Estudo  dun  ecosistema.  Cómputo  da
biodiversidade.

B4.18.  Describir  as  principais  especies  e  valorar  a
biodiversidade dun ecosistema próximo.

BXB4.18.1.  Deseña  experiencias  para  o  estudo  de
ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade.

CCEC

CSIEE

CD

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio

e B5.1. Absorción da auga e os sales minerais nos B5.1. Describir como se realiza a absorción da auga e BXB5.1.1.  Describe  a  absorción  da  auga  e  os  sales CAA
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

l vexetais. os sales minerais. minerais. CMCCT

i

l

B5.2. Funcións de nutrición nas plantas. Proceso
de obtención e transporte dos nutrientes.

B5.2.  Coñecer  e  identificar  a  composición  do  zume
bruto e os seus mecanismos de transporte.

BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do zume bruto
e os seus mecanismos de transporte.

CMCCT

CCL

e B5.3.  Procesos  de  transpiración,  intercambio  de
gases e gutación.

B5.3.  Explicar  os  procesos  de
transpiración, intercambio de gases e gutación.

BXB5.3.1.  Describe  os  procesos  de  transpiración,
intercambio de gases e gutación.

CMCCT

CCL 

l B5.4. Transporte do zume elaborado. B5.4.  Coñecer  e  identificar  a  composición  do  zume
elaborado e os seus mecanismos de transporte.

BXB5.4.1. Explica a composición do zume elaborado e os
seus mecanismos de transporte.

CAA

CMCCT

l B5.5. Fotosíntese. B5.5. Comprender e diferenciar as fases da fotosíntese
e os factores que afectan o proceso.

BXB5.5.1.  Detalla  os  principais  feitos  que  acontecen
durante cada fase da fotosíntese e asocia,  a nivel  de
orgánulo, onde se producen.

CAA

CMCCT

i

l

B5.6. Importancia biolóxica da fotosíntese. B5.6. Salientar a importancia biolóxica da fotosíntese. BXB5.6.1.  Argumenta  e  precisa  a  importancia  da
fotosíntese como proceso de biosíntese, imprescindible
para o mantemento da vida na Terra.

CCL

CSC

e B5.7. A excreción en vexetais. Tecidos secretores. B5.7. Explicar a función de excreción en vexetais e as
substancias producidas polos tecidos secretores.

BXB5.7.1.  Recoñece  algún  exemplo  de  excreción  en
vexetais.

CMCCT

BXB5.7.2.  Relaciona  os  tecidos  secretores  e  as
substancias que producen.

CAA

e

g

B5.8. Funcións de relación nas plantas. Tropismos
e nastias.

B5.8.  Describir  tropismos  e  nastias,  e  ilustralos  con
exemplos.

BXB5.8.1.  Describe  e  coñece  exemplos
de tropismos e nastias.

CMCCT

e

l

B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións. B5.9.  Definir  o  proceso  de  regulación  nas  plantas
mediante hormonas vexetais.

BXB5.9.1.  Valora o proceso de regulación das hormonas
vexetais.

CAA

i

l

B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións. B5.10. Coñecer e relacionar os tipos de fitohormonas
coas súas funcións.

BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas súas funcións. CAA

l B5.10.  Efectos  da  luz  e  a  temperatura  sobre  o
desenvolvemento das plantas.

B5.11.  Comprender  e  diferenciar  os  efectos  da
temperatura  e  da  luz  no  desenvolvemento  das

BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e a luz
no desenvolvemento das plantas.

CCL
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i plantas.

d

l

B5.11. Funcións de reprodución en vexetais: tipos
de reprodución.

B5.12.  Entender  os  mecanismos  de  reprodución
asexual e a reprodución sexual nas plantas.

BXB5.12.1.  Distingue  os  mecanismos  de  reprodución
asexual e a reprodución sexual nas plantas.

CAA

CMCCT

l

i

B5.12.  Ciclos biolóxicos dos principais grupos de
plantas.

B5.13.  Diferenciar  os  ciclos  biolóxicos
de briofitas, pteridofitas e  espermafitas, e  as  súas
fases e estruturas características.

BXB5.13.1.  Diferencia  os  ciclos  biolóxicos
e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e
estruturas características.

CMCCT

BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos
biolóxicos dos grupos de plantas.

CAA

CMCCT

l

i

B5.13. Semente e froito.

B5.14.  Polinización  e  fecundación  nas
espermafitas.

B5.14.  Entender  os  procesos  de  polinización  e  de
dobre fecundación nas espermafitas.  Formación da
semente e o froito.

BXB5.14.1.  Explica  os  procesos  de  polinización  e  de
fecundación nas  espermafitas e diferencia a orixe e as
partes da semente e do froito.

CMCCT

CCL

d

l

B5.15.  Propagación  dos  froitos  e  diseminación
das sementes. Proceso da xerminación.

B5.15.  Coñecer  e  indicar  os  mecanismos  de
diseminación  das  sementes  e  os  tipos  de
xerminación.

BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de diseminación das
sementes e os tipos de xerminación.

CMCCT

i

l

B5.15.  Propagación  dos  froitos  e  diseminación
das sementes. Proceso da xerminación.

B5.16. Coñecer e relacionar as formas de propagación
dos froitos.

BXB5.16.1.  Identifica os mecanismos de propagación dos
froitos.

CMCCT

CAA

i

l

B5.16. Adaptacións dos vexetais ao medio. B5.17.  Recoñecer  e  relacionar  as  adaptacións
máis características dos vexetais aos medios en que
habitan.

BXB5.17.1.  Relaciona  as  adaptacións  dos  vexetais  co
medio en que se desenvolven.

CAA

m

g

B5.17.  Aplicacións  e  experiencias  prácticas  de
anatomía e fisioloxía vexetal.

B5.18.  Deseñar  e  realizar  experiencias  en  que  se
probe  a  influencia  de  determinados  factores  no
funcionamento dos vexetais.

BXB5.18.1.  Realiza  experiencias  que  demostren  a
intervención de determinados factores no funcionamento
das plantas.

CSIEE

CMCCT

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio

l B6.1. Funcións de nutrición nos animais. B6.1.  Comprender  e  discriminar  os  conceptos  de
nutrición heterótrofa e de alimentación.

BXB6.1.1.  Argumenta  as  diferenzas  máis significativas
entre os conceptos de nutrición e alimentación.

CAA

CCL
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BXB6.1.2.  Coñece  as  características  da  nutrición
heterótrofa e distingue os tipos principais.

CAA

CMCCT

i B6.2. Estrutura e función dos aparellos dixestivos
e as súas glándulas.

B6.2. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos
invertebrados.

BXB6.2.1.  Recoñece e diferencia  os  aparellos  dixestivos
dos invertebrados.

CMCCT

i B6.2. Estrutura e función dos aparellos dixestivos
e as súas glándulas.

B6.3. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos
vertebrados.

BXB6.3.1.  Recoñece e diferencia  os  aparellos  dixestivos
dos vertebrados.

CMCCT

l

ñ

B6.2. Estrutura e función dos aparellos dixestivos
e as súas glándulas.

B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos órganos
do aparello dixestivo e as súas glándulas.

BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa
súa función.

CAA

BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino. CCL

l B6.3.  Aparellos  circulatorios.  Pigmentos
respiratorios nos animais. Linfa.

B6. 5.  Coñecer  e  relacionar  a  importancia  de
pigmentos respiratorios no transporte de osíxeno.

BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de pigmentos
respiratorios nos animais.

CAA

CCL

CMCCT

l

e

B6.3.  Aparellos  circulatorios.  Pigmentos
respiratorios nos animais. Linfa.

B6.6.  Comprender  e  describir  os  conceptos  de
circulación  aberta  e  pechada,  circulación  simple  e
dobre, incompleta ou completa.

BXB6.6.1.  Relaciona circulación aberta e pechada cos
animais que a presentan e explica as súas vantaxes e os
seus inconvenientes.

CAA

BXB6.6.2.  Asocia  representacións  sinxelas  do  aparello
circulatorio  co  tipo  de  circulación  (simple,  dobre,
incompleta ou completa).

CD

CMCCT

l B6.3.  Aparellos  circulatorios.  Pigmentos
respiratorios nos animais. Linfa.

B6.7. Coñecer e relacionar a composición e a función
da linfa.

BXB6.7.1. Indica a composición da linfa e identifica as súas
principais funcións.

CMCCT

i B6.4. Transporte de gases e respiración. Tipos de
aparellos respiratorios. Respiración celular.

B6.8.  Distinguir  respiración  celular  de  respiración
(ventilación e intercambio gasoso).

BXB6.8.1.  Diferencia  respiración  celular  e  respiración,  e
explica o significado biolóxico de respiración celular.

CAA

CMCCT

l

e

B6.5. Transporte de gases e a respiración. Tipos
de aparellos respiratorios. Respiración celular.

B6.9.  Coñecer  e  indicar  os  tipos  de  aparellos
respiratorios en invertebrados e vertebrados.

BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios cos grupos aos
que  pertencen,  e  recoñéceos  en
representacións esquemáticas.

CD

e B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores en B6.10.  Definir  o concepto de excreción  e relacionalo BXB6.10.1. Define e explica o proceso da excreción. CCL
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invertebrados  e  vertebrados.  Produtos  da
excreción.

cos obxectivos que persegue.

e

l

B6.5.  Excreción: tipos de aparellos excretores en
invertebrados  e  vertebrados.  Produtos  da
excreción.

B6.11. Enumerar os principais produtos de excreción e
sinalar  as  diferenzas  apreciables  nos  grupos  de
animais en relación con estes produtos.

BXB6.11.1. Enumera os principais produtos de excreción e
clasifica os grupos de animais segundo os produtos de
excreción.

CAA

CMCCT

e B6.5.  Excreción: tipos de aparellos excretores en
invertebrados  e  vertebrados.  Produtos  da
excreción.

B6.12. Describir os principais tipos órganos e aparellos
excretores nos distintos grupos de animais.

BXB6.12.1. Describe os principais aparellos excretores dos
animais e recoñece as súas principais estruturas a partir
de representación esquemáticas.

CMCCT

d B6.5.  Excreción: tipos de aparellos excretores en
invertebrados  e  vertebrados.  Produtos  da
excreción.

B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o proceso de
formación dos ouriños.

BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións dunha nefrona. CAA

CMCCT

BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos ouriños. CMCCT

l B6.5.  Excreción: tipos de aparellos excretores en
invertebrados  e  vertebrados.  Produtos  da
excreción.

B6.14.  Coñecer  e relacionar  mecanismos específicos
ou singulares de excreción en vertebrados.

BXB6.14.1.  Identifica  os  mecanismos  específicos  ou
singulares de excreción dos vertebrados.

CMCCT

l

e

B6.6.  Funcións  de  relación  nos  animais.
Receptores  e  efectores.  Sistemas  nervioso  e
endócrino. Homeostase.

B6.15.  Comprender  e  describir  o  funcionamento
integrado  dos  sistemas  nervioso  e  hormonal  en
animais.

BXB6.15.1.  Integra  a  coordinación  nerviosa  e  hormonal,
relacionando ambas as dúas funcións.

CAA

i B6.6.  Funcións  de  relación  nos  animais.
Receptores  e  efectores.  Sistemas  nervioso  e
endócrino. Homeostase.

B6.16. Coñecer e identificar os principais compoñentes
do sistema nervioso e o seu funcionamento.

BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. CCL

BXB6.16.2.  Identifica  distintos  tipos  de  receptores
sensoriais e nervios.

CAA

CMCCT 

e B6.6.  Funcións  de  relación  nos  animais.
Receptores  e  efectores.  Sistemas  nervioso  e
endócrino. Homeostase.

B6.17.  Explicar  o  mecanismo  de  transmisión
do impulso nervioso.

BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso nervioso na
neurona e entre neuronas.

CCL

i B6.6.  Funcións  de  relación  nos  animais.
Receptores  e  efectores.  Sistemas  nervioso  e
endócrino. Homeostase.

B6.18.  Identificar  os  principais  tipos  de  sistemas
nerviosos en invertebrados.

BXB6.18.1.  Distingue  os  principais  tipos  de  sistemas
nerviosos en invertebrados.

CAA

CMCCT

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

 

Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

l B6.6.  Funcións  de  relación  nos  animais.
Receptores  e  efectores.  Sistemas  nervioso  e
endócrino. Homeostase.

B6.19.  Diferenciar  o  desenvolvemento  do  sistema
nervioso en vertebrados.

BXB6.19.1.  Identifica os principais sistemas nerviosos de
vertebrados.

CMCCT

e

l

B6.6.  Funcións  de  relación  nos  animais.
Receptores  e  efectores.  Sistemas  nervioso  e
endócrino. Homeostase.

B6.20.  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). 

BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso central e periférico
dos  vertebrados,  e  diferencia  as  funcións  do  sistema
nervioso somático e o autónomo.

CMCCT

e

l

B6.6.  Funcións  de  relación  nos  animais.
Receptores  e  efectores.  Sistemas  nervioso  e
endócrino. Homeostase.

B6.21. Describir os compoñentes do sistema endócrino
e a súa relación co sistema nervioso.

BXB6.21.1. Establece a relación entre o sistema endócrino
e o sistema nervioso.

CAA

CSIEE

i B6.6.  Funcións  de  relación  nos  animais.
Receptores  e  efectores.  Sistemas  nervioso  e
endócrino. Homeostase.

B6.22.  Enumerar  as  glándulas  endócrinas  en
vertebrados,  as  hormonas  que  producen  e  as
funcións destas.

BXB6.22.1.  Describe  as  diferenzas  entre  glándulas
endócrinas e exócrinas.

CCL

CMCCT

BXB6.22.2.  Discrimina  a  función  reguladora  e  en  que
lugar se evidencia a actuación dalgunhas das hormonas
que actúan no corpo humano.

CAA

CMCCT

BXB6.22.3.  Relaciona  cada  glándula  endócrina  coa
hormona  ou  as  hormonas  máis  importantes  que
segrega, e explica a súa función de control.

CMCCT

i

l

B6.6.  Funcións  de  relación  nos  animais.
Receptores  e  efectores.  Sistemas  nervioso  e
endócrino. Homeostase.

B6.23.  Coñecer  e  identificar  as  hormonas  e  as
estruturas que as producen nos principais grupos de
invertebrados.

BXB6.23.1.  Relaciona  as  principais  hormonas  dos
invertebrados coa súa función de control.

CAA

BXB6.23.2. Identifica o concepto de homeostase e a súa
relación co sistema nervioso e endócrino.

CMCCT

e B6.7.  Reprodución  nos  animais.  Tipos  de
reprodución. Vantaxes e inconvenientes.

B6.24. Definir o concepto de reprodución e diferenciar
entre reprodución sexual e asexual. Tipos. Vantaxes
e inconvenientes.

BXB6.24.1.  Describe  as  diferenzas  entre  reprodución
asexual  e  sexual,  e  argumenta  as  vantaxes  e  os
inconvenientes de cada unha.

CCL

CMCCT

BXB6.24.2.  Identifica  tipos  de  reprodución  asexual  en
organismos unicelulares e pluricelulares.

CMCCT
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BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución sexual. CAA

e B6.8. Gametoxénese. B6.25. Describir os procesos da gametoxénese. BXB6.25.1.  Distingue  e  compara  o  proceso  de
espermatoxénese e ovoxénese.

CAA

l B6.9.  Fecundación  e  desenvolvemento
embrionario.

B6.26. Coñecer e relacionar os tipos de fecundación en
animais e as súas etapas.

BXB6.26.1. Diferencia os tipos de fecundación en animais
e as súas etapas.

CMCCT

e B6.9.  Fecundación  e  desenvolvemento
embrionario.

B6.27.  Describir  as  fases  do  desenvolvemento
embrionario.

BXB6.27.1.  Identifica  as  fases  do  desenvolvemento
embrionario  e  os  acontecementos  característicos  de
cada unha.

CAA

CMCCT

BXB6.27.2.  Relaciona  os  tipos  de  ovo  cos  procesos  de
segmentación e gastrulación durante o desenvolvemento
embrionario.

CMCCT

d B6.10. Ciclos biolóxicos máis característicos dos
animais.

B6. 28. Analizar os ciclos biolóxicos dos animais. BXB6.28.1.  Identifica  as  fases  dos  ciclos  biolóxicos  dos
animais.

CAA

l

i

B6.11. Adaptacións dos animais ao medio. B6.29.  Recoñecer  e  relacionar  as  adaptacións  máis
características  dos  animais  aos  medios  en  que
habitan.

BXB6.29.1. Identifica as adaptacións animais aos medios
aéreos.

CAA

BXB6.29.2. Identifica as adaptacións animais aos medios
acuáticos.

CAA

BXB6.29.3. Identifica as adaptacións animais aos medios
terrestres.

CAA

m

g

 B6.12.  Aplicacións  e  experiencias  prácticas  de
anatomía e fisioloxía animal.

B6.30. Realizar experiencias de fisioloxía e anatomía
animal.

BXB6.30.1.  Describe e realiza experiencias de fisioloxía e
anatomía animal.

CSIEE

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra

i

l

B7.1.  Análise  e  interpretación  dos  métodos  de
estudo da Terra.

B7.1.  Interpretar  os  métodos  de  estudo  da  Terra  e
identificar as súas achegas e as súas limitacións.

BXB7.1.1.  Caracteriza  os  métodos  de  estudo  da  Terra
sobre a base dos procedementos que utiliza e as súas
achegas e limitacións.

CMCCT

CD

d B7.2. Estrutura do interior terrestre: capas que se B7.2. Identificar as capas que conforman o interior do BXB7.2.1.  Resume a estrutura e composición do interior CCL
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l diferencian en función da súa composición e da
súa mecánica.

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.

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.

BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra,
e  identifica  as  descontinuidades  que  permiten
diferencialas.

CMCCT

CD

BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da
Terra  e  contrasta  o  que  achega  cada  un  deles  ao
coñecemento da estrutura da Terra.

CCEC

e B7.3. Dinámica litosférica.  B7.3.  Precisar  os  procesos  que  condicionan  a
estrutura actual terrestre.

BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron lugar á
estrutura actual do planeta.

CAA

CCL

l B7.4.  Evolución  das  teorías  desde  a  deriva
continental ata a tectónica de placas.

B7.4.  Comprender  e  diferenciar  a  teoría  da  deriva
continental  de Wegener e  a  súa  relevancia  para  o
desenvolvemento da teoría da tectónica de placas.

BXB7.4.1.  Indica  as  achegas  máis  relevantes  da  deriva
continental,  para  o  desenvolvemento  da  teoría  da
Tectónica de placas.

CCEC

b B7.4.  Evolución  das  teorías  desde  a  deriva
continental ata a tectónica de placas.

B7.5.  Clasificar  os  bordos  de  placas  litosféricas  e
sinalar os procesos que acontecen entre eles.

BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica
os fenómenos asociados a eles.

CD

CMCCT

g B7.5.  Achegas  das  novas  tecnoloxías  na
investigación do noso planeta.

B7.6.  Aplicar  os  avances  das  novas  tecnoloxías  na
investigación xeolóxica.

BXB7.6.1.  Distingue  métodos  desenvolvidos  grazas  ás
novas  tecnoloxías,  asociándoos  coa  investigación  dun
fenómeno natural.

CD

CMCCT

b

p

B7.6.  Minerais  e  rochas:  conceptos.
Clasificación xenética das rochas.

B7.7.  Observación  de  coleccións  de  minerais  e
rochas.

B7.8. Recoñecemento e identificación de minerais
e rochas frecuentes en Galicia.

B7.7. Seleccionar e identificar os minerais e os tipos de
rochas  máis  frecuentes,  nomeadamente  os
utilizados  en  edificios,  monumentos  e  outras
aplicacións de interese social ou industrial.

BXB7.7.1.  Identifica  as  aplicacións  de  interese  social  ou
industrial de determinados tipos de minerais e rochas.

CAA

CSC

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos

i B8.1.  Magmatismo.  Clasificación  das  rochas B8.1.  Relacionar  o  magmatismo  e  a  tectónica  de BXB8.1.1.  Explica  a  relación  entre  o  magmatismo  e  a CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

l magmáticas.  Rochas  magmáticas  de interese.
O magmatismo na tectónica de placas.

placas. tectónica de placas, e coñece as estruturas resultantes
da  localización  dos  magmas  en  profundidade  e  en
superficie.

l B8.1.  Magmatismo.  Clasificación  das  rochas
magmáticas.  Rochas  magmáticas  de interese.
O magmatismo na tectónica de placas.

B8.2. Categorizar os tipos de magmas sobre a base da
súa composición e distinguir os factores que inflúen
no magmatismo.

BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os tipos
de magmas, e clasifícaos atendendo á súa composición.

CAA

i

l

B8.1.  Magmatismo.  Clasificación  das  rochas
magmáticas.  Rochas  magmáticas  de interese.
O magmatismo na tectónica de placas.

B8.3.  Recoñecer  e  relacionar  a  utilidade  das  rochas
magmáticas analizando as súas características,  os
seus tipos e as súas utilidades.

BXB8.3.1.  Diferencia  os  tipos  de  rochas  magmáticas,
identifica  as  máis  frecuentes,  con  axuda de  claves,  e
relaciona a súa textura co seu proceso de formación.

CAA

l B8.1.  Magmatismo.  Clasificación  das  rochas
magmáticas.  Rochas  magmáticas  de interese.
O magmatismo na tectónica de placas.

B8.4. Establecer as diferenzas de actividade volcánica,
asociándoas ao tipo de magma.

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica coas
características  do  magma,  e  diferencia  os  produtos
emitidos nunha erupción volcánica.

CAA

CMCCT

i

l

B8.2.  Riscos  xeolóxicos:  vulcanismo  e
sismicidade.

B8.5.  Diferenciar  os  riscos  xeolóxicos  derivados  dos
procesos internos. Vulcanismo e sismicidade.

BXB8.5.1.  Analiza  os  riscos  xeolóxicos  derivados  dos
procesos internos. Vulcanismo e sismicidade.

CSC

e B8.3.  Metamorfismo:  procesos  metamórficos.
Fisicoquímica  do  metamorfismo;  tipos  de
metamorfismo.  Clasificación  das  rochas
metamórficas. O metamorfismo na Tectónica de
placas.

B8.6. Detallar o proceso de metamorfismo e relacionar
os factores que lle afectan cos seus tipos.

BXB8.6.1.  Clasifica  o  metamorfismo  en  función  dos
factores que o condicionan.

CMCCT

CAA

d B8.3.  Metamorfismo:  procesos  metamórficos.
Fisicoquímica  do  metamorfismo;  tipos  de
metamorfismo.  Clasificación  das  rochas
metamórficas. O metamorfismo na Tectónica de
placas.

B8.7. Identificar rochas metamórficas a partir das súas
características e das súas utilidades.

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis
frecuentes da codia terrestre, relacionando a súa textura
co tipo de metamorfismo experimentado.

CAA

i B8.4.  Procesos  sedimentarios.  Facies
sedimentarias:  identificación  e  interpretación.
Clasificación  e  xénese  das  principais  rochas
sedimentarias.

B8.8. Relacionar estruturas sedimentarias e ambientes
sedimentarios.

BXB8.8.1.  Detalla  e  discrimina  as  fases  do  proceso  de
formación dunha rocha sedimentaria

CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

e B8.4.  Procesos  sedimentarios.  Facies
sedimentarias:  identificación  e  interpretación.
Clasificación  e  xénese  das  principais  rochas
sedimentarias.

B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. CCL

i

l

B8.4.  Procesos  sedimentarios.  Facies
sedimentarias:  identificación  e  interpretación.
Clasificación  e  xénese  das  principais  rochas
sedimentarias.

B8.10.  Clasificar  as  rochas  sedimentarias  aplicando
como criterio as súas distintas orixes.

BXB8.10.1.  Ordena  e  clasifica  segundo  a  súa  orixe  as
rochas sedimentarias máis frecuentes da codia terrestre.

CAA

CSIEE

l B8.5.  A  deformación  en  relación  á tectónica de
placas. Comportamento mecánico das rochas.

B8.11.  Analizar  os  tipos  de  deformación
que experimentan  as  rochas,  establecendo  a  súa
relación cos esforzos a que se ven sometidas.

BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación tectónica cos
esforzos  aos  que  se  someten  as  rochas  e  coas
propiedades destas.

CAA

BXB8.11.2. Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas coa
tectónica de placas.

CD

m

g

B8.6. Tipos de deformación: dobras e fallas.

B8.7.  Técnicas  para  a identificación  de distintos
tipos de rochas.

B8.8.  Construción  de  modelos  onde  se
representen os principais tipos de pregamentos
e fallas.

B8.12. Representar os elementos dunha dobra e dunha
falla.

BXB8.12.1.  Distingue  os  elementos  dunha  dobra  e
clasifícaos atendendo a diferentes criterios.

CMCCT

BXB8.12.2.  Recoñece  e  clasifica  os  tipos  de  falla,
identificando os elementos que a constitúen.

CAA

CMCCT

Bloque 9. Historia da Terra

m

l

B9.1.  Estratigrafía:  concepto  e  obxectivos.
Principios. Definición de estrato.

B9.2.  Interpretación  e  realización  de  mapas
topográficos e cortes xeolóxicos. 

B9.1. Deducir a existencia de estruturas xeolóxicas e a
súa  relación  co  relevo,  a  partir  de  mapas
topográficos  e  cortes  xeolóxicos  dunha  zona
determinada.

BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes
xeolóxicos sinxelos.

CMCCT

CAA

l

e

B9.3.  Datacións relativas e absolutas:  estudo de
cortes  xeolóxicos  sinxelos.  Grandes  divisións
xeolóxicas:  Táboa  do  tempo  xeolóxico.
Principais acontecementos na historia xeolóxica
da Terra. Oroxenias.

B9.2.  Aplicar  criterios  cronolóxicos  para  a  datación
relativa  de  formacións  xeolóxicas  e  deformacións
localizadas  nun  corte  xeolóxico.  Describir  as
grandes divisións do tempo en xeoloxía. Oroxenias e
grandes acontecementos xeolóxicos.

BXB9.2.1.  Interpreta  cortes  xeolóxicos  e  determina  a
antigüidade  dos  seu  estratos,  as  discordancias  e  a
historia  xeolóxica  da  rexión,  e  identifica  os  grandes
acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias.

CMCCT

CAA
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

d

l

p

B9.4.  Extincións  masivas  e  as  súas  causas
naturais.

B9.5. Estudo e recoñecemento de fósiles.

B9.3. Interpretar o proceso de fosilización e os cambios
que se producen.  Analizar  as causas da  extinción
das especies. 

BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía e valora a
súa  importancia  para  o  establecemento  da  historia
xeolóxica da Terra.

CAA

CMCCT

6. PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

BLOQUE 1. OS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN E FUNCIÓN (90% Probas escritas, 10% proxectos persoais ou grupais, tarefas de 
cada estándar, prácticas de laboratorio)

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
CONTIDOS MÍNMOS

PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DEDE

AVALIACIÓN

BXB1-1.1.Describe as 

características que 

definen aos seres vivos: 

funcións de nutrición, 

relación e reprodución.

x Sinala como todos os seres vivos están formados por

célulasExplica en que consisten as tres función vitais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB1-2.1. Identifica e 

clasifica os distintos 

bioelementos e 

biomoléculas presentes 

nos seres vivos.

x dentifica os bioelementos e as biomoléculas dos 

seres vivos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas  correspondentes á unidade, 
outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 
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de grupo

BXB1-3.1. Distingue as 

características 

fisicoquímicas e 

propiedades das 

moléculas básicas que 

configuran a estrutura 

celular, destacando a 

uniformidade molecular 

dos seres vivos.

x Diferencia os tipos de biomoléculas que constitúen a 

materia viva e relaciónaas coas súas funcións 

biolóxicas na célula.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB1-4.1. Identifica 

cada un dos monómeros

constituíntes das 

macromoléculas 

orgánicas.

x Identifica os monómeros das macromoléculas 

orgánicas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas  correspondentes á unidade, 
outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 
de grupo

BXB1-5.1. Asocia 

biomoléculas coa súa 

función biolóxica de 

acordo coa súa estrutura

tridimensional

x Relaciona biomoléculas coa súa función biolóxica.. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas  correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BLOQUE 2. A ORGANIZACIÓN CELULAR (90% Probas escritas, 10% proxectos persoais ou grupais, tarefas de cada estandar, prácticas de 
laboratorio)

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º AV 2º Av 3º Av
CONTIDOS MÍNIMOS

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALICIACIÓN
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BXB2-1.1.Interpreta a 

célula como unha 

unidade estrutural, 

funcional e xenética dos 

seres vivos.

x Recoñece o significado da teoría celular Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). Instrumento: probas escritas 

de resposta múltiple correspondentes á unidade, outros 
BXB2-1.2. Perfila células

procariotas e eucariotas 

e nomea as súas 

estruturas.

x Describe células procariotas e eucariotas, e identifica 

os orgánulos e estruturas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas   correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

 BXB2.2.1. Representa 

esquematicamente os 

orgánulos celulares e 

asocia cada orgánulo 

coa súa función ou coas 

súas funcións.

x Identifica os orgánulos celulares e relaciona cada uno

coa súa función

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas  correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BXB2.2.2 Recoñece e 

nomea células animais e

vexetais mediante 

micrografías ou 

preparacións 

microscópicas

x Identifica os distintos tipos de células Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB2.2.3 Representa 

esquemáticamente os 

orgánulos celulares e 

asocia cada orgánulo 

coa súa función ou coas 

súas funcións

x Recoñece a función e a esturutura dos orgánulos 

celulares.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
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correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB2-3.1.Describe os 

acontecementos 

fundamentais en cada 

unha das fases da 

mitose e da meiose.

x Explica como se atopa o ADN durante a  a interfase e

a división celular.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB2-4.1.Selecciona as 

principais analoxías e 

diferenzas entre a mitose

e a meiose.

x Establece analoxías e diferenzas entre os procesos 

de división celular mitótica e meiótica.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BLOQUE 3. HISTOLOXÍA (90% Probas escritas, 10% proxectos persoais ou grupais, tarefas de cada estandar, prácticas de laboratorio)

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
CONTIDOS MÍNMOS

PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DEDE

AVALIACIÓN

BXB3-1.1. Identifica os 

distintos niveis de 

organización celular e 

determina as súas 

vantaxes para os seres 

pluricelulares.

x Diferencia unha colonia dun organismo pluricelular e 

explica as vantaxes destes últimos

Identifica modelos de organización en animais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 
outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 
de grupo

BXB3-2.1. Relaciona 

tecidos animais e/ou 

x Identifica as principais características dos distintos 

tecidos animais e vexetais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 
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vexetais coas súas 

células características, 

asociando a cada unha 

delas a función que 

realiza.

Prepara unha mostra de tecido epitelial e relaciona a 

forma das súas células coa súa función.

Indica características das células de distintos tecidos.

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 
outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 
de grupo

BXB3-3.1. Relaciona 

imaxes microscópicas co

tecido ao que pertencen

x  Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que 

pertencen.

Explica as semellanzas e diferenzas entre as células 

de tres tipos de tecido muscular

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 
outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 
de grupo

 

BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE (90% Probas escritas, 10% proxectos persoais ou grupais, tarefas de cada estandar, prácticas de 
laboratorio)

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º AV 2º AV 3º V
CONTIDOS MÍNIMOS

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

BXB4-1.1. Identifica os 
grandes grupos 
taxonómicos dos seres 
vivos.

x Interpreta características dos grupos taxonómicos. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 
outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 
de grupo

BXB4-2.1. Coñece e x Valora a importancia de clasificar os seres vivos e Procedemento: Observación directa do traballo diario, 
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utiliza claves dicotómicas
ou outros medios para a 
identificación e 
clasificación de 
diferentes especies de 
animais e plantas.

coñece criterios de clasificación.

Recoñece a evolución biolóxica como un dous 

fundamentos dos sistemas de clasificación.

Identifica como serían clasificados algúns organismos

nos distintos sistemas de clasificación.

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas   correspondentes á unidade, 
outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 
de grupo

BXB4.-2.2 Manexa e 
traballa cos sistemas de 
clasificación e a 
nomenclatura dos seres 
vivos.

x Recoñece e explica a nomenclatura binomial Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 
outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 
de grupo

BXB4-3.1. Coñece o 

concepto de 

biodiversidade e 

relaciona este concepto 

coa variedade e 

abundancia de especies.

x Coñece o concepto de biodiversidade.

Explica a variedade e abundancia de especies.

Indica que ecosistemas presentan maior diversidade.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4-3.2. Resolve 

problemas de cálculo de 

índices de diversidade.

x Realiza mostraxes de biodiversidade. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, 

Instrumento: probas escritas documentos gráficos ou textuais, 

BXB4-3.3. Aprecia o 

reino vexetal como 

desencadenamento da 

biodiversidade.

x Recoñece a importancia das funcións das plantas e 

as algas nos ecosistemas para a supervivencia dos 

organismos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).
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Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4-4.1. Recoñece os 

tres dominios e os cinco 

reinos nos que agrupan 

os seres vivos.

x Identifica os dominios e os reinos nos que se agrupan

os seres vivos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo
BXB4-4.2. Enumera as 

características de cada 

un dos dominios e dos 

reinos nos que se 

clasifican os seres vivos.

x Recoñece características dos dominios Archaea e 

Bacteria.

Explica a importancia das algas e das microalgas.

Describe as dificultades para clasificar os protistas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4.5.1. Identifica  os
grandes  biomas  e  sitúa
sobre  o  mapa  as
principais
zonas bioxeográficas.

x Recoñece os grandes biomas e localiza nun mapa as

principais zonas bioxeográficas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BXB4.5.2. Diferencia  os
principais  biomas  e
ecosistemas terrestres e
mariños.

x Diferencia os principais biomas e ecosistemas 

terrestres e mariños

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo
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BXB4-6.1. Recoñece e 

explica a influencia do 

clima na distribución de 

biomas, ecosistemas e 

especies.

x Indica zonas de maior biodiversidade.

Recoñece os factores que determinan a distribución 

dos diferentes biomas terrestres.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

BXB4-6.2. Identifica as 

principais variables 

climáticas que inflúen na 

distribución dos grandes 

biomas.

x Identifica nun mapa os estados nos que se sitúan os 

puntos quentes e explica as causas que ameazan a 

biodiversidade en cada un.

Menciona adaptacións de diferentes especies 

segundo o clima.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4.7.1.  Interpreta
mapas bioxeográficos e
de vexetación.

x Interpreta mapas bioxeográficos de vexetación Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BXB4.7.2.  Asocia  e
relaciona  as  principais
formacións  vexetais  cos
biomas correspondentes.

x Relaciona especies vexetais co seu bioma 

correspondente

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BXB4.8.1. Relaciona  a
latitude,  a  altitude,  a
continentalidade,  a
insularidade  e  as
barreiras  oroxénicas  e
mariñas coa distribución
das especies

x Relaciona as distribución das especies coas barreiras

oroxénicas e mariñas
Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 
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outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BXB4-9.1. Relaciona a 
biodiversidade co 
proceso de formación de
especies mediante 
cambios evolutivos.

x Explica que pasaría se as especies non 

evolucionasen.

Explica que significa que a evolución depende do 

azar.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BXB4-9.2. Identifica o 
proceso de selección 
natural e a variabilidade 
individual como factores 
clave no aumento de 
biodiversidade.

x Comprende a importancia das adaptacións dos 

animais e das plantas.

 

Describe as relacións dos organismos nun 

ecosistema utilizando os conceptos de hábitat e nicho

ecolóxico.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións)

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BXB4.10.1. Enumera as 
fases da especiación.

x Ordena secuencias de imaxes relacionadas con el 

proceso de especiación

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BXB4-10.2. Identifica os 
factores que favorecen a
especiación.

x Relaciona as adaptacións e os procesos de 

especiación coa diversidade dos seres vivos

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo
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BXB4.11.1. Sitúa a 
Península Ibérica e 
recoñece a súa situación
entre dúas áreas 
bioxeográficas 
diferentes.

x Recoñece a situación da Península entre dúas áreas 

bioxeográficas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais 

ou de grupo

BXB4-11.2. Recoñece a 

importancia da 

Península Ibérica como 

mosaico de ecosistemas.

x Investiga a estrutura e importancia das devesas 

creadas polo ser humano a partir do bosque 

mediterráneo.

Identifica as adaptacións da aciñeira ao bosque 

mediterráneo.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas correspondentes á unidade, outros 

documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de 

grupo

BXB4.11.3. Enumera os 

principais ecosistemas 

da Península Ibérica e 

de Galicia, e as súas 

especies 

máis representativas.

x Enumera os principais ecosistemas da de Galicia, e 

as súas especies máis representativas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4.12.1. Enumera os
factores que favorecen a
especiación nas illas.

x Enumera os factores que favorecen a especiación 

nas illas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4.12.2. Recoñece a
importancia  das  illas  no
mantemento  da

x Recoñece a importancia das illas nomantemento da 

biodiversidade
Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 
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biodiversidade. estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4-13.1. Define o 

concepto de endemismo 

ou especie endémica

x Explica que é unha especie endémica.

Explica por que hai tantas especies endémicas nas 

illas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4.13.2. Identifica os 

principais endemismos 

de plantas e animais en 

España e en Galicia

x Sinala os principais endemismos de Galicia Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4-14.1. Enumera as 
vantaxes que se derivan 
do mantemento da 
biodiversidade para o ser
humano.

x Explica a importancia da diversidade xenética. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4.15.1. Enumera as 
principais causas de 
perda de biodiversidade.

x Sinala as principais causas da perda de 
biodiversidade

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).
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Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4-15.2. Coñece e 
explica as principais 
ameazas que se 
observan sobre as 
especies e que fomentan
a súa extinción.

x Recoñece como un cambio nun factor biótico o 
abiótico nun determinado hábitat, pode fomentar a 
extinción dunha especie.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4-16.2. Indica as 
principais medidas que 
reducen a perda de 
biodiversidade.

x Sinala  a importancia da educación ambiental e 
creación de espacios protexidos para reducir a perda 
de biodiversidade.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4-17.1. Coñece e 
explica os principais 
efectos derivados da 
introdución de especies 
alóctonas nos 
ecosistemas

x Describe as consecuencias da introdución de 
especies novas en zonas nas que antes non existía

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB4.18.1. Deseña 
experiencias para o 
estudo de ecosistemas e
a valoración da súa 
biodiversidade.

x Realiza actividades sobre a valoración da 
biodiversidade en determinados ecosistemas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 
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de grupo

BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO (90% PROBAS ESCRITAS, 10% proxectos persoais ou 
grupais, tarefas de cada estandar, prácticas de laboratorio)

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1ºAV 2º AV 3º AV
CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

BXB5-1.1. Describe a 
absorción da auga e dos 
sales minerais.

x Describe a absorción da auga e dos sales minerais.

Localiza e sinala a función da banda de Caspary.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB5-2.1. Coñece e 
explica a composición do
zume bruto e os seus 
mecanismos de 
transporte.

x Coñece a composición do zume bruto e os seus 

mecanismos de transporte.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB5-3.1. Describe os 
procesos de 
transpiración, 
intercambio de gases e 
gutación.

x Explica os procesos de transpiración, intercambio de 

gases e gutación.

Indica a función da cutina da epiderme das follas.

Sinala as diferenzas entre os parénquimas do 

mesófilo das follas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB5-4.1. Explicita a 
composición do zume 

x Explica como se distribúe pola planta do zume 

elaborado.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 
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elaborado e os seus 
mecanismos de 
transporte.

Identifica os órganos dunha planta que poden ser 

sumidoiros e produtores á vez.

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB5-5.1. Detalla os 

principais feitos que 

ocorren durante cada 

unha das fases da 

fotosíntese asociando, a 

nivel de orgánulo, onde 

se producen.

x Describe os feitos que ocorren durante as fases da 

fotosíntese.

Define metabolismo secundario.

Establece relacións entre os órganos de acumulación

de substancias en plantas e alimentos de orixe 

vexetal.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB5-6.1. Recoñece 

algún exemplo de 

excreción en vexetais.

x Sinala substancias que se atopan nos tecidos 

secretores das plantas que son útiles para as 

persoas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB5-7.1. Relaciona os 

tecidos secretores e as 

substancias que 

producen.

x Relaciona os tecidos secretores e as substancias que

producen

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas correspondentes á unidade, 

outros documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou 

de grupo

BXB5-8.1. Describe e 
coñece exemplos de 
tropismos e nastias.

x Describe as diferenzas entre tropismos e nastias. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).
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Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB5-9.1. Valora o 
proceso de regulación 
das hormonas vexetais.

x Identifica os estímulos externos que provocan os 
movementos nas nastias.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB5-10.1. Relaciona 
as fitohormonas e as 
funcións que 
desempeñan.

x Enumera os estímulos aos que responden as plantas. Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e

valoración de tarefas especialmente creadas para o estándar, 

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB5-11.1. Argumenta 
os efectos da 
temperatura e a luz no 
desenvolvemento das 
plantas.

x Define as fitohormonas; indica onde se forman e 
como promoven o crecemento lonxitudinal da planta.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e

valoración de tarefas especialmente creadas para o estándar,

valoración cualitativa do avance individual (anotacións e

puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB5-12.1. Distingue os
mecanismos de 
reprodución asexual e a 
reprodución sexual nas 
plantas.

x Diferencia a reprodución asexual por esporas e a 

multiplicación vexetativa.

Identifica os órganos que interveñen na multiplicación

das cormófitas.

Explica por que a reprodución sexual produce plantas

xeneticamente distintas ás dos seus proxenitores.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
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Distingue as técnicas de propagación artificial de 

plantas.

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB5-13.1. Diferencia 
os ciclos biolóxicos de 
briófitas, pteridófitas e 
espermatófitas e as súas
fases e estruturas 
características.

x Diferencia os ciclos biolóxicos de briófitas e as 

pteridófitas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB5-13.2. Interpreta 
esquemas, debuxos, 
gráficas e ciclos 
biolóxicos dos diferentes 
grupos de plantas.

x Interpreta esquemas dos ciclos biolóxicos dos 

diferentes grupos de plantas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB5-14.1. Explica os 
procesos de polinización 
e de fecundación nas 
espermatófitas e 
diferencia a orixe e as 
partes da semente e do 
froito.

X Explica o proceso de polinización e nas 

espermatófitas.

Explica o proceso de fecundación nas espermatófitas.

Describe as características das sementes para 

realizar un banco de sementes.

Define a biotecnoloxía vexetal.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB5-15.1. Distingue os
mecanismos de 
diseminación das 
sementes e os tipos de 
xerminación.

x Explica os diferentes mecanismos de diseminación 

das sementes e relaciónaos coas esporas.

Sinala diferenzas entre a xerminación epixea e 

hipoxea.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BXB5-16.1. Identifica os 
mecanismos de 
propagación dos froitos.

X Identifica os mecanismos de propagación dos froitos Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).Instrumento: probas escritas 

de resposta múltiple correspondentes á unidade, outros 

documentos gráficos ou textuais, proxectos persoais ou de 

grupo

BXB5-17.1. Relaciona 
as adaptacións dos 
vexetais co medio no 
que se desenvolven

x Recoñece as adaptacións máis características dos 
vexetais.

Explica as diferenzas entre os mecanismos de 
defensa das plantas específicos e inespecíficos.

Indica as substancias que actúan durante as 
infeccións dunha planta como mediadores.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións)

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB5.18.1. Realiza 
experiencias que 
demostren a intervención
de determinados 
factores no 
funcionamento das 
planta

x Deseña unha experiencia demostrando un factor que 

intervén no desenvolvemento dunha planta

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 90% PROBAS ESCRITAS, 10% PROXECTOS 
PERSOAIS OU GRUPAIS, TAREFAS DE CADA ESTANDAR, PRÁCTICAS DE LABORATORIO)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1º AV 2º AV 3º AV

CONTIDOS MÍNIMOS
PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE

AVALIACIÓN
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BXB6-29.1. Identifica as adaptacións 

animais aos medios aéreos.

x Recoñece as adaptacións animais aos 

medios aéreos.
Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance individual

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-29.2. Identifica as adaptacións 

animais aos medios acuáticos. 

X Identifica as adaptacións dos anfibios 

aos medios acuáticos.
Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-29.3. Identifica as adaptacións 

animais aos medios terrestres.

x Diferencia as adaptacións dos réptiles 

e os anfibios aos medios terrestres.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.1.1.Argumenta  as  diferenzas  máis

significativas entre os conceptos de nutrición

e alimentación

x Dirferencia o concepto de nutrición e 

alimentación

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
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ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-1.2. Coñece  as  características  da

nutrición  heterótrofa,  distinguindo  os  tipos

principais.

x Explica as características da nutrición 

heterótrofa.

Distingue os tipos principais da 

nutrición heterótrofa.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-2.1. Recoñece e diferencia os 

aparellos dixestivos dos invertebrados.

X Distingue os aparellos dixestivos dos 

invertebrados.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-3.1. Recoñece e diferencia os 

aparellos dixestivos dos vertebrados.

X Establece diferenzas entre os modelos 

de aparellos dixestivos nos 

vertebrados.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-4.1. Relaciona cada órgano do 

aparello dixestivo coa función/s que realizan.

x Relaciona a dentadura coa función/s 

que realizan.

Relaciona os tipos de células do 

estómago coa súa función.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BXB6-4.2. Describe a absorción no 

intestino.

x Describe os procesos dixestivos no 

intestino.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-5.1. Recoñece e explica a existencia

de pigmentos respiratorios nos animais.

x Recoñece a existencia de pigmentos 

respiratorios nos animais.

Relaciona distintos pigmentos 

respiratorios co grupo de animais que 

os presentan.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-6.1. Relaciona circulación aberta e 

pechada cos animais que a presentan, as 

súas vantaxes e inconvenientes. 

X Coñece os sistemas circulatorios 

sanguíneos.

Diferencia circulación aberta e 

pechada.

Relaciona circulación aberta e pechada

cos animais que a presentan.

Establece diferenzas entre os aparellos

circulatorios de distintos animais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-6.2. Asocia representacións sinxelas 

do aparello circulatorio co tipo de circulación

(simple, dobre, incompleta ou completa).

x Recoñece o tipo de circulación en 

representacións sinxelas do aparello 

circulatorio.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BXB6-7.1. Indica a composición da linfa, 

identificando as súas principais funcións.

X Identifica as funcións de sistema 

circulatorio linfático e os seus 

compoñentes en distintos grupos de 

animais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.8.1.  Diferencia  respiración  celular  e
respiración, e explica o significado biolóxico
de respiración celular.

x Diferencia entre respiración e 

respiración celular

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios
cos  grupos  aos  que  pertencen,  e
recoñéceos  en
representacións esquemáticas.

x Asocia esquemas do aparello 

circulatorio cos grupos de organismo 

aos  que pertencen

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións)

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.10.1. Define  e  explica  o  proceso
da excreción.

X Define correctamente o proceso de 

excreción

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-11.1. Enumera os principais produtos 

de excreción, clasificando os grupos de 

x Enumera os principais produtos de 

excreción. 
Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

 

animais segundo os produtos de excreción. Clasifica os grupos de animais segundo

os produtos de excreción.

Identifica órganos de excreción 

auxiliares.

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.12.1. Describe os principais aparellos
excretores dos animais e recoñece as súas
principais  estruturas  a  partir  de
representación esquemáticas.

x Asocia os principais aparellos 

excretores con el grupo de animais ao 

que pertence

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións
dunha nefrona.

x Sinala as partes dunha nefrona Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.13.2. Explica o proceso de formación
dos ouriños.

X Explica como se forman os ouriños. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.14.1. Identifica  os  mecanismos
específicos ou singulares de excreción dos
vertebrados.

x Identifica órganos de excreción dos 

diferentes grupos de vertebrados

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).
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Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.15.1. Integra a coordinación nerviosa
e  hormonal,  relacionando  ambas  as  dúas
funcións.

x Identifica a coordinación entre sistema 

nervioso e hormonal

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance individual

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-16.1.Define estímulo, receptor, 

transmisor, efector. 

x Define estímulo, receptor e efector Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-16.2.Identifica distintos tipos de 

receptores sensoriais e nervios.

X Identifica órganos dos sentidos., como 

os principais receptores sensoriais

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-17.1. Explica a transmisión do 

impulso nervioso na neurona e entre 

neuronas.

X Explica a transmisión do impulso 

nervioso.

Explica a diferenza entre potencial de 

repouso e de acción.

Describe o proceso de intercambio de 

ións na neurona.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
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Diferenza entre sinapse química e 

eléctrica.

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B6XB-18.1. Distingue os principais tipos de 

sistemas nerviosos en invertebrados. 

x Indica os tipos de sistemas nerviosos 

en invertebrados.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-19.1 Identifica os principais sistemas 

nerviosos de vertebrados. 

X Identifica o desenvolvemento do 

sistema nervioso en vertebrados.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-20.1. Describe o sistema nervioso 

central e periférico dos vertebrados, 

diferenciando as funcións do sistema 

nervioso somático e o autónomo. 

x Describe o sistema nervioso central e 

periférico dos vertebrados.

Describe o acto reflexo.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-21.1. Establece a relación entre o 

sistema endócrino e o sistema nervioso.

X Identifica os compoñentes do sistema 

endócrino.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BXB6-22.1. Describe as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas.

x Describe as diferenzas entre glándulas 

endócrinas e exócrinas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-22.2. Discrimina que función 

reguladora e en que lugar se evidencia, a 

actuación dalgunhas das hormonas que 

actúan no corpo humano. 

X Recoñece a función reguladora e en 

que lugar se evidencia a actuación 

dalgunhas das hormonas que actúan 

no corpo humano.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-21.1. Establece a relación entre o 

sistema endócrino e o sistema nervioso.

x Identifica os compoñentes do sistema 

endócrino.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).Instrumento: 

probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, 

proxectos persoais ou de grupo

BXB6-22.1. Describe as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas.

X Describe as diferenzas entre glándulas 

endócrinas e exócrinas

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-22.3. Relaciona cada glándula 

endócrina coa hormona ou hormonas máis 

importantes que segrega, explicando a súa 

x Explica a relación entre o hipotálamo e 

a hipófise.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 
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función de control. Indica as glándulas reguladas pola 

hipófise.

Explica a relación entre as hormonas 

producidas no páncreas.

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-23.1.Relaciona as principais 

hormonas dos invertebrados coa súa 

función de control.

X Relaciona as principais hormonas dos 

invertebrados coa súa función de 

control.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).Instrumento: 

probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, 

proxectos persoais ou de grupo

BXB6.23.2. Identifica o concepto de 

homeostase e a súa relación co sistema 

nervioso e endócrino

x Identifica o concepto de homeostase Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-24.1. Describe as diferenzas entre 

reprodución asexual e sexual, 

argumentando as vantaxes e inconvenientes

de cada unha delas. 

X Explica as diferenzas entre reprodución

asexual e sexual.

Recoñece as características da 

reprodución asexual ou multiplicación 

vexetativa.

Describe as vantaxes e inconvenientes 

da reprodución asexual e sexual, 

argumentando sobre cada unha delas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución 

asexual en organismos unicelulares e 

pluricelulares

x Identifica a bipartición, xemación, 

pluripartición e fragmentación.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).
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Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-24.3. Distingue os tipos de 

reprodución sexual.

X Distingue os tipos de reprodución 

sexual.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-25.1. Distingue e compara o proceso 

de espermatoxénese e ovoxénese. 

x Describe o proceso da gametoxénese. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6-26.1. Diferencia os tipos de 

fecundación en animais e as súas etapas.

X Recoñece os mecanismos de 

autofecundación que utilizan algúns 

animais.

Recoñece os tipos de fecundación en 

animais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).Instrumento: 

probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, 

proxectos persoais ou de grupo

BXB6-271. Identifica as fases do 

desenvolvemento embrionario e os 

acontecementos característicos de cada 

unha delas.

x Describe as fases do desenvolvemento

embrionario.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BXB6-27.2. Relaciona os tipos de ovo, cos 

procesos de segmentación e gastrulación 

durante o desenvolvemento embrionario.

X Establece relacións entre os tipos de 

ovo e os procesos de segmentación e 

gastrulación.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).Instrumento: 

probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, 

proxectos persoais ou de grupo

BXB6.28.1.  Identifica  as  fases  dos  ciclos
biolóxicos dos animais.

x Identifica as fases dos ciclos biolóxicos 

dos animais

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.29.1. Identifica  as  adaptacións
animais aos medios aéreos.

X Identifica as fases dos ciclos biolóxicos 

dos animais

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.29.2.  Identifica  as  adaptacións
animais aos medios acuáticos.

x Identifica as fases dos ciclos biolóxicos 

dos animais

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.29.3. Identifica  as  adaptacións
animais aos medios terrestres.

X Sinala exemplos de adaptación de 

animais aos medios terrestres

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 
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individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB6.30.1. Describe e realiza experiencias
de fisioloxía e anatomía animal.

x Realiza experiencias de fisioloxía e 

anatomía animal

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA (90% Probas escritas, 10% proxectos persoais ou grupais, tarefas de 
cada estándar, prácticas de laboratorio)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1º AV 2º AV 3º AV

CONTIDOS MÍNIMOS
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

BXB7-1.1. Caracteriza os métodos de 

estudo da Terra en base aos procedementos

que utiliza e ás súas achegas e limitacións.

X Busca, selecciona, organiza e clasifica 

a información relevante sobre 

diferentes métodos de estudo da Terra.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB7-2.1. Resume a estrutura e 

composición do interior terrestre, 

distinguindo as súas capas composicionais 

X Analiza e expón a información sobre a 

estrutura e composición do interior da 

Terra.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 
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e mecánicas, así como as descontinuidades 

e zonas de transición entre elas.

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB7-2.2. Sitúa en mapas e esquemas as 

diferentes capas da Terra, identificando as 

descontinuidades que permiten 

diferencialas.

X Interpreta mapas, gráficos e imaxes 

sobre os movementos da litosfera.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB7-2.3. Analiza o modelo xeoquímico e 

xeodinámico da Terra, contrastando o que 

achega cada un deles ao coñecemento da 

estrutura da Terra.

x Identifica a dinámica das placas 

litosféricas como a parte visible da 

máquina térmica terrestre.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB7-3.1. Detalla e enumera procesos que 

deron lugar á estrutura actual do planeta.

X Interpreta imaxes sobre o proceso de 

subdución e sobre os procesos xerados

pola convección do manto.

Explica a orixe das illas volcánicas pola

converxencia das placas oceánicas; a 

orixe de cordilleiras volcánicas pola 

converxencia de litosfera oceánica; e 

os oróxenos de colisión pola 

converxencia de placas continentais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB7-4.1. Indica as achegas máis 

relevantes da deriva continental, para o 

desenvolvemento da teoría da Tectónica de 

X Recoñece as evidencias da deriva 

continental.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 
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placas. Identifica o descubrimento das dorsais 

oceánicas como consecuencia da 

teoría da deriva continental.

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB7-5.1. Identifica os tipos de bordos de 

placas explicando os fenómenos asociados 

a eles.

X Identifica as placas litosféricas e os 

tipos de bordos das placas terrestres, 

interpreta os fenómenos asociados a 

cada tipo e expón os resultados con 

claridade.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB7-6.1. Distingue métodos desenvolvidos

grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos 

coa investigación dun fenómeno natural.

X Identifica rochas magmáticas co 

microscopio petrográfico

Interpreta imaxes de tomografía 

sísmica

Recoñece os métodos empregados 

para estudar as estruturas tectónicas 

nun laboratorio

Recoñece distintos sistemas de 

información xeográfica.

Identifica os sistemas de teledetección 

e diferencia a activa da pasiva.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

 BXB7-7.1.Identifica as aplicacións de 

interese social ou industrial de determinados

tipos de minerais e rochas.

X Identifica distintos usos das rochas 

sedimentarias.

Explica a meteorización química do 

arenito.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E PETROXENÉTICOS (90% Probas escritas, 10% proxectos persoais ou grupais, tarefas de 
cada estandar, prácticas de laboratorio

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1º AV 2ª AV 3ª AV

INDICADORES DE LOGRO
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

BXB8-1.1.Explica a relación entre o 

magmatismo e a tectónica de placas, 

coñecendo as estruturas resultantes da 

localización dos magmas en profundidade e 

en superficie.

x Diferencia en imaxes as distintas 

localizacións dos magmas.

Comprende e interpreta un debuxo as 

formas de localización de rochas 

magmáticas.

Explica o tipo de magma que orixina 

unha zona de colisión entre dous 

continentes.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB8-2.1. Discrimina os factores que 

determinan os diferentes tipos de magmas, 

clasificándoos atendendo á súa 

composición.

X Identifica os factores que determinan os

diferentes tipos de magmas, 

clasificándoos atendendo á súa 

composición.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB8-3.1.Diferencia os distintos tipos de 

rochas magmáticas, identificando con axuda

de claves as máis frecuentes e relacionando

a súa textura co seu proceso de formación.

X Identifica os principais compoñentes 

das rochas magmáticas: os minerais da

clase dos silicatos.

Explica por que unha rocha magmática 

non pode conter olivina e cuarzo á vez 

pero si plaxioclasio e cuarzo.

Describe diferenzas entre rochas 

magmáticas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BXB.8-4.1.Relaciona os tipos de actividade 

volcánica, coas características do magma 

diferenciando os distintos produtos emitidos 

nunha erupción volcánica.

X Recoñece as características do magma

diferenciando os distintos produtos 

emitidos nunha erupción volcánica e 

identifícaos co tipo de actividade 

volcánica correspondente.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).Instrumento: 

probas escritas de resposta múltiple correspondentes á 

unidade, outros documentos gráficos ou textuais, 

proxectos persoais ou de grupo

BXB8-5.1. Analiza os riscos xeolóxicos 

derivados dos procesos internos. 

Vulcanismo e sismicidade. 

X Analiza os riscos xeolóxicos derivados 

da actividade volcánica.

Explica a orixe dos fenómenos 

volcánicos e os perigos da acumulación

de cinzas procedentes da actividade 

volcánica.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB8-6.1.Clasifica o metamorfismo en 

función dos diferentes factores que o 

condicionan.

X Identifica os cambios que produce o 

metamorfismo nas rochas.

Recoñece o tipo de estrutura tectónica 

que presenta un chan.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB8-7.1.Ordena e clasifica as rochas 

metamórficas máis frecuentes da codia 

terrestre, relacionando a súa textura co tipo 

de metamorfismo experimentado.

X Clasifica as rochas metamórficas en 

rochas con foliación e rochas con 

estrutura granoblástica.

Recoñece usos das rochas 

metamórficas e magmáticas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB8-8.1.Detalla e discrimina as diferentes 

fases do proceso de formación dunha rocha 

X Diferencia os xacementos que se 

orixinan en distintos ambientes 

sedimentarios e os minerais que os 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 
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sedimentaria. constitúen.

Recoñece a relación entre os procesos 

externos e os internos. 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB8-9.1.Describe as fases da diaxénese. X Describe as fases da diaxénese. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB8-10.1.Ordena e clasifica as rochas 

sedimentarias máis frecuentes da codia 

terrestre segundo a súa orixe.

X Clasifica as rochas sedimentarias en 

rochas non detríticas e rochas 

detríticas.

Identifica os tipos de meteorización e 

os cambios que producen nas rochas.

Identifica o detrito ou regolito como 

unha formación de procesos de 

meteorización.

Explica cando se produce nun solo 

edafización.

Recoñece os diferentes tipos de solo.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB8-11.1.Asocia os tipos de deformación 

tectónica cos esforzos aos que se someten 

as rochas e coas propiedades destas.

X Explica por que as rochas 

metamórficas teñen un comportamento 

diferente, dúctil ou fráxil, segundo se 

produzan en zonas profundas ou 

superficiais.

Explica que significa o buzamento en 

pregamentos e fallas. 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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Explica por que o risco sísmico é 

nunhas zonas maior que noutras.

BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA (90% Probas escritas, 10% proxectos persoais ou grupais, tarefas de cada estandar, prácticas de laboratorio)

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1º AV 2ª AV 3ª AV

INDICADORES DE LOGRO
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

BXB9-1.1.Interpreta e realiza mapas 
topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos

X Interpreta e realiza cálculos en mapas 
topográficos.

Realiza un perfil topográfico

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 
análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para o estándar, valoración cualitativa do avance 
individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB9-2.1.Interpreta cortes xeolóxicos e 
determina a antigüidade dos seus estratos, 
as discordancias e a historia xeolóxica da 
rexión

X Interpreta estruturas tectónicas en cortes 
xeolóxicos

Interpreta un mapa xeolóxico. A regra 
dos uves..

Interpreta o tempo xeolóxico nun corte 
xeolóxico.

Ordena cronoloxicamente os materiais 
ou os procesos xeolóxicos e correlaciona
unidades xeolóxicas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 
análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para o estándar, valoración cualitativa do avance 
individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BXB9-3.1.Categoriza os principais fósiles 
guía, valorando a súa importancia para o 
establecemento da historia xeolóxica da 
Terra.

X Fai unha reconstrución da historia 
xeolóxica axudándose da presencia de 
determinados fósiles presentes en 
diversos estratos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 
análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para o estándar, valoración cualitativa do avance 
individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 
ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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6. CONCRECIÓNS  METODOLÓXICAS

Terá un carácter eminentemente práctico, baseado na realización de variadas e adecuadas
tarefas  experimentais,  adaptadas  a  cada  nivel,  para  alcanzar  as  destrezas  necesarias  no
manexo de material  de laboratorio,  microscopios,  material  de campo,  recollida de mostras,
resolución  de problemas para  permitir  afrontar  no  futuro  estudos científicos  coa  formación
necesaria para o seu correcto desenvolvemento.   
O papel do alumno debe ser activo e o papel do docente é o de facilitador do proceso de
aprendizaxe.  Potenciarase  unha  memorización  comprensiva,  a  resolución  das  actividades
propostas, a investigación  e a análise de documentos científicos.        

7. MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiais escritos: apuntamentos,  libro  de texto da editorial Santillana., prensa, textos, claves 
de identificación, revistas científicas…
Recursos Audiovisuais: vídeos, ordenador, cámara dixital, pantalla dixital,…
Traballo práctico experimental (Laboratorio): manexo do microscopio, utilización de diversas 
substancias químicas, interpretación de estruturas biolóxicas, manexo de claves dicotómicas, 
observación de coleccións de minerais e rochas….
 

8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Procedementos:  Observación  directa  do  traballo  diario,  valoración  cualitativa  do  avance
individual,  análise  e  valoración  de  tarefas  especialmente  creadas  para  o  estándar.  Na
avaliación teranse en conta as exposicións orais, probas escritas, traballos individuais e en
grupo, observación do traballo na aula, presentacións informáticas,…
Instrumentos:  Probas escritas  correspondentes á/s unidade/s ou bloque de contidos, outros
documentos gráficos ou textuais,   intervencións orais na aula , proxectos persoais ou de grupo.
 

 O proceso  de  avaliación  será  continuo  e  integrador,  constando  de  3  avaliacións  máis  a
avaliación inicial.

En cada avaliación procuraranse realizar  dous exames escritos. Se a cualificación dalgunha
das probas fose inferior a  3, non faría media , e tería que recuperar dita avaliación , nas
semanas seguintes ao remate da mesma, ao final do curso na proba final ou cando o profesor
o estime oportuno.
  A cualificación para a avaliación será:

- A media aritmética de todas as probas escritas realizadas que representan o 90% da
nota.  

- O desenvolvemento de actividades, a coherencia coa que expoñen ou argumentan,  a
orde de intervención nos debates,  a  súa precisión,  a presentación do traballo  realizado,  a
actitude  positiva  e  interese  polo  traballo  diario,  a  participación,  atención   e  dilixencia  no
desenvolvemento de actividades , o interese na realización das prácticas de laboratorio,   o
respecto polos compañeiros e polo profesor representan o10% da nota.  

Durante  a  realización  das  probas escritas  o  alumnado non poderá  estar  en  posesión   de
dispositivos telefónicos móbiles nin de calquera outro dispositivo electrónico ou de outro tipo
que permita o almacenamento de información. A posesión e/ou uso dalgún destes dispositivos
implicará a retirada do exame por parte do profesor e a cualificación deste cun cero (0).
No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita/oral,  por razón xustificada, o profesor
poderá,  se así  o estima, repetir  a proba, ou se non, obter  a cualificación da avaliación de
tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. A non presentación a unha proba escrita sen causa
xustificada obxectiva, será cualificada negativamente.
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Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, o profesor/a aplicará o sistema que
crea conveniente para recuperar as avaliacións a aqueles alumnos/as que non alcadasen os
mínimos dos estándares de aprendizaxe da Programación; normalmente será un exame escrito
con  preguntas  sobre  os  estándares  desa  avaliaciónque  realizará  nas   semanas  de  clase
seguintes ao remate da avaliación Debido a que na proba de recuperación priman os contidos
mínimos, a nota obtida será multiplicada por 0,8 (se na proba obtén una nota superior a 5)Se
quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global de final de
curso.

Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser igual ou superior a 5 e se obterá
de realizar a media aritmética da cualificación das tres avaliacións .

Para os alumnos/as que NON aprobaran tódalas avaliacións deberán aprobar cada unha das
avaliacións  suspensas na  proba  final.  Se  non  o  conseguen  a  cualificación  final  será
suspenso. Excepcionalmente, si un alumno/a non aproba unha e solo unha parte da proba final,
compensarase  coas  cualificacións  das  outras  partes  sempre  que  a  nota  sexa  igual  ou
superior a 3’5  e o profesor  valore positivamente a actitude e o traballo realizado polo
alumno/a durante o curso 

 
Proba extraordinaria

A proba será un exame escrito que versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do
curso.
Unha  cualificación  positiva  (superior  a  5)  nesta  proba  requirirá  un  coñecemento  global  da
materia así como a demostración de que acadaron os estándares de aprendizaxe para este
curso, valorándose a coherencia, corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na
elaboración das respostas.
  
9  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A

PRÁCTICA DOCENTE

- Porcentaxe de alumnado que acada unha valoración positiva na materia 
- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción: reforzos educativos, ACI
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados
- Metodoloxía: proposta de acción de aula variadas en canto á metodoloxía ( traballo 

cooperativo e colaborativo, resolución de problemas, proxectos…)
- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas de resposta múltiple, 

probas orais, proxectos grupais, proxectos individuais, presentacións informáticas,…
- Avaliación inicial
- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade educativa: 

profesorado, alumando e familias
- Convivencia: clima de traballo  
- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas
- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e proxectos do 

centro
- Memoria de final de curso

10. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS

MATERIAS PENDENTES

O alumnado de 2º Bacharelato coa Bioloxía e Xeoloxía pendente de 1º Bacharelato, deberá
seguir o Plan de Pendentes do departamento, segundo as datas acordadas polo centro. Cada
avaliación parcial de pendentes, consta de :
-  Un boletín  de actividades, con preguntas sobre a materia que deberán que entregar (ou
enviar por correo, no caso do ensino semipresencial ou non presencial)  o  o día do exame e
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terá  unha  ponderación  do  25%  da  nota.  A  xefa  do  departamento  resolverá  as  dúbidas,
correxirá as actividades e seguirá a evolución do alumnado.  
- Un exame, que  terá  unha ponderación do 75% da nota.      
 De non acadar unha nota igual ou superior a 5 en cada parcial, deberán presentarse ao exame
final, co parcial ou parciais non superados. Debido a que na proba de recuperación priman os
contidos  mínimos, a nota  obtida  será multiplicada  por  0,8  (se  na  proba  obtén  una  nota
superior a 5)

O alumnado que non supere a  materia  durante o curso, terá dereito a presentarse á
convocatoria  extraordinaria, na que entrará toda a materia. 

11  PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR

OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO

CASO DO BACHARELATO 

----

 12.  DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS

SEUS RESULTADOS

Na  primeira semana do curso realizarase unha avaliación inicial ao alumnado,  que será
orientativa e serviralle ao profesor para analizar o nivel académico e as destrezas dos rapaces.
Esta avaliación inicial se apoiará :
- Na observación dos alumnos na aula
- Unha proba  de contidos sinxelos: que non será utilizada para a cualificación do alumno,

senón para realizar unha maior atención á diversidade .  
- Unha reunión co Departamento de Orientación  
 Tras  esta  avaliación  inicial,  os  membros  do  Departamento  reuniranse  para  analizar  os
resultados e  as  medidas a adoptar.  

13 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Tras  a  reunión  da  avaliación  inicial  estableceranse  as  medidas  da  atención  a
diversidade nos grupos. 
 
-  Adaptación  dos  instrumentos  de  avaliación:  modificación  dos  tempos  dos  exercicios,
preguntas máis claras e sinxelas para o alumnado con TDAH 
 

14.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

Teñen especial importancia: 
Educación ambiental

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos básicos,
nos  que  se  deben  incluír  as  grandes  cuestións  da  educación  ambiental,  coma  nos
complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e tratalos monograficamente.

Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste tema
transversal  son:  o  tratamento  dos  residuos  sólidos  urbanos,  o  control  dos  vertidos  de
substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, a xestión dos recursos 

naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas pódense tratar desde o punto
de vista de diferentes disciplinas. 

Educación para a saúde

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
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Existen unha serie de aspectos moi importantes relacionados coa educación para a
saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan  a prevención de riscos de enfermidades
infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar alerxias, intoxicacións e infeccións por
fungos,  protistas  e  moneras,  os  perigos  das  radiacións,  etc.  as  medidas  de  hixiene  e
conservación  referentes  a  alimentos.  Recoñecer  e  valorar  a  importancia  da  auga  e  dos
alimentos na nosa vida, a súa calidade.

Educación do consumidor
Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar ou no cultivo de

vexetais,  a  elección  de  alimentos  adecuados,  o  coñecemento  das  repercusións  que  teñen
sobre o medio os produtos que consumimos, a importancia do tratamento dos residuos e as
técnicas de aforro a través do reciclado, etc. En conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a
crear unha conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co medio.

Educación non sexista
No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda a

discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de partida e como
base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades que se estenda non só ó
medio científico, senón a tódolos aspectos da vida cotiá.

Educación cívica 
que se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros gases de
efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de acceso á auga potable;
preservar a biodiversidade

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Ver Plan Anual AACCEE

16.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.

Os procedementos para avaliar a programación levaranse a cabo do xeito seguinte:
- Mediante  análise do seguimento e desenvolvemento da programación nas reunións de

departamento.
- Mediante a ficha que se cubre despois de cada avaliación e na que se realiza a análise no

documento  “avaliación da función docente”, na que se recollen aspectos relacionados co
desenvolvemento da programación e organización como: 

A adecuación  de obxectivos,  contidos  e  criterios  de  avaliación  ás  características  e
necesidades do alumnado.

A necesidade de modificar os procedementos de avaliación
A necesidade de levar a cabo medidas de atención á diversidade.
O desenvolvemento dos obxectivos de área establecidos na programación.

- Mediante a memoria de fin de curso na que se recollan os resultados obtidos, os problemas
detectados e os posibles cambios a realizar na programación para o seguinte curso
 

    17 ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR (ver Plan Lector).

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC ( ver Plan TIC).

 

Narón, 20 de setembro de 2021
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2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN
Introdución
A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos que permitan comprender o
corpo humano e a motricidade humana en relación coas manifestacións artísticas corporais e coa saúde.
O corpo e o movemento son medios de expresión e comunicación, polo que comprender as estruturas e o 
funcionamento do corpo humano e da acción motora dotará o alumnado da base necesaria para que, 
dentro dunhas marxes saudables, poida mellorar o seu rendemento no proceso creativo e nas técnicas de 
execución artística, así como, en xeral, na vida. Para iso, esta materia está integrada por coñecementos, 
destrezas e actitudes de diversas áreas de coñecemento que se ocupan do estudo do corpo humano e da 
súa motricidade, tales como a anatomía, a fisioloxía, a biomecánica e as ciencias da actividade física.
Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as funcións do corpo humano máis relacionadas coa acción 
motora e o seu rendemento, como son o sistema locomotor e o cardiopulmonar, ou os sistemas de control e
regulación; afonda en como estas estruturas determinan o comportamento motor e as técnicas expresivas 
que compoñen as manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a actividade física ten sobre elas e 
sobre a saúde. Na mesma liña, abórdanse tamén nocións básicas dos sistemas de achega e utilización da 
enerxía, e afóndase nas bases da conduta motora.
Esta materia estrutúrase en oito grandes bloques: "As características do movemento", "Organización básica
do corpo humano", "O sistema locomotor", "O sistema cardiopulmonar", "O sistema de achega e utilización 
da enerxía", "Os sistemas de coordinación e de regulación", "Expresión e comunicación corporal" e 
"Elementos comúns

Contextualización

a) O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello de Narón de titularidade 
pública.O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase media/baixa.
No contorno máis inmediato ó centro podemos atopar, cara ó norte e ó leste edificacións de grande volume 
adicadas como xa se indicou antes a actividades de tipo industrial, comercial e empresarial. Cara ó sur e o 
leste atopamos vivendas unifamiliares, e, nun contorno máis lonxano vivendas plurifamiliares. Ademais, 
inmediatos ó centro, atopamos o IES As Telleiras e o polideportivo municipal de As Lagoas.
O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de Cedeira.
A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos alumnos fai que estes 
accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar, e, no caso dos alumnos de ciclos en 
transporte privado cando o seu horario lectivo non coincide co do resto dos alumnos. Este feito supón un 
condicionante extremo na actividade do centro pois, na práctica, o desenvolvemento de calquera actividade
fóra do horario lectivo implica o desprazamento dos participantes polos seus propios medios sen que exista
nin sequera transporte colectivo público nas cercanías.
b) Modelo lingüístico.
O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas comunicacións, circulares e 
escritos.En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, axustándose en 
todo caso ó prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no ensino.O idioma empregado polos 
profesores nas súas relacións persoais é indistintamente galego ou castelán, sen que se aprecie 
preponderancia no uso dalgún deles.
c) Datos relacionados co alumnado e coas familias:
1) Etapas e niveis de ensinanza.
O centro imparte ensinanzas de:

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO)
1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de Humanidades e Ciencias 
Sociais.

1.c) Ciclos de grao medio: 
- Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de administración. Ten unha duración de 2000 horas
repartidas en dous cursos académicos.

1.d) Ciclos de grao superior.
- Administración e Finanzas. Pertence á familia profesional de administración. Ten unha duración de
2000 horas repartidas en dous cursos académicos.

1.e)FPBÁSICA de Electricidade e Electrónica.
1.f)FPBÁSICA  de Servizos Administrativos

3.  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

 A relación entre dos estándares de aprendizaxe avaliables desta materia e as competencias clave do
currículo ( a) Comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCCT).  Competencia dixital  (CD).  Aprender a aprender (CAA).  Competencias sociais e



cívicas (CSC).  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  Conciencia e expresións culturais
(CCEC) ) figura  no punto 6.

 

4. OBXECTIVOS 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a)  Exercer  a cidadanía democrática,  desde unha perspectiva global,  e  adquirir  unha conciencia  cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen de  prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e
impulsar  a  igualdade real  e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
d)  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o  eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos
e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do
seu contorno social. i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,traballo en equipo,
confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e
enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar
condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación
e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DA ANATOMÍA APLICADA

1. Entender o corpo como unha macroestrutura global que segue as leis da bioloxía, cunas aparellos e
sistemas que traballan na consecución dun fin  común,  valorando esa concepción como a maneira  de
manter un estado óptimo de saúde e de lograr o mairo rendemento físico e, así artístico.
2.  Coñecer  os  requirimentos  anatómicos e  funcionáis  singulares e  distintivos das  diversas actividades
artísticas en que o corpo serve como instrumento de expresión, creación e comunicación.
3. Establecer relacións razoadas entre a morfoloxía das estruturas anatómicas implicadas nas diferentes
manifestacións  artísticas  de  base  corporal,  o  seu  funcionamento  e  a  finalidade  última no  desempeño
artístico, produndando nos coñecementos anatómicos e fisiolóxicos.
4. Discernir razoadamente entre traballo físico aceptable e saudable nos planos anatómico e fisiolóxico e o
mal uso do corpo, que diminúe o rendemento físico e artístico e provoca lesións e enfermedades.
5. Promover unha conciencia corporal plena, baseada na harmonía do esquema corporal.
6.  Desenvolver  a  cpacidade  para  realizar  eercicios  de  adecuación  e  preparación  corporal  para  a
iniciaciación dos procesos de expresión, creación e comunicación artística.
7. Manexar con precisión a terminoloxía das disciplinas como anatomía, fisioloxía, nutrición, biomecánica e
patoloxía,  utilizando unha linguaxe  oral  e  escrita  correcta,  para  poder  acceder  a  textos  e  información
dedicada a estas materias.
8. Aplicar con autonomía os coñecementos adquiridos na resolución de problemas prácticos simples, de
tipo anatómico e funcional, ou relativos á actividade artística das persoas oua ao seu entorno.



9.  Recoñecer  os  aspectos  saudables  e  integradores  que  promove  a  práctica  da  música  e  das  artes
escénicas e coñecer os seus efectos beneficiosos na sáude física e mental. 

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: obxectivos, contidos, estándares, criterios de 
avaliación, temporalización competencias básicas 
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Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. As características do movemento

▪ d

▪ i

▪ l

▪ n

▪ B1.1. Elementos da acción motora. Mecanismos de
percepción, decisión e execución.

▪ B1.1. Analizar os mecanismos que interveñen nunha acción
motora 

▪ AAB1.1.1. Recoñece e enumera os elementos da acción
motora e os factores que interveñen nos mecanismos de
percepción,  decisión  e  execución  de  determinadas
accións motoras.

▪ CMCCT

▪ d

▪ i

▪ l

▪ n

▪ B1.4.  Relación corporal  coa gravidade e graos de
tensión muscular.

▪ B1.5.  Capacidades  coordinativas  como
compoñentes cualitativos das accións motoras.

▪ B1.2.  Identificar  as  características  da  execución  das
accións  motoras   e  describir  a súa achega á finalidade
destas e a súa relación coas capacidades coordinativas.

▪ AAB1.2.1.  Detecta  as  características  da  execución  de
accións motoras 

▪ CMCCT

▪ AAB1.2.2.  Propón  modificacións  das  características
dunha  execución  para  cambiar  o  seu  compoñente
expresivo-comunicativo.

▪ CCEC

▪ CSIEE

▪ AAB1.2.3.  Argumenta  a  contribución  das  capacidades
coordinativas ao desenvolvemento das accións motoras.

▪ CMCCT

Bloque 2. Organización básica do corpo humano

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B2.1. Niveis de organización do corpo humano.

▪ B2.2. Funcións vitais.

▪ B2.3.  Órganos  e  sistemas  do  corpo  humano.
Localización e funcións básicas.

▪ B2.1. 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.

▪ AAB2.1.1. Diferencia os niveis de organización do corpo
humano. 

▪ CMCCT

▪ AAB2.1.2.  Describe  a  organización  xeral  do  corpo
humano utilizando diagramas e modelos.

▪ CMCCT

▪ AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo humano,
sinalando as súas características máis salientables.

▪ CMCCT

▪ AAB2.1.4.  Localiza  os  órganos  e  os  sistemas,  e
relaciónaos coas súas funcións.

▪ CMCCT

Bloque 3. O sistema locomotor

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  
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Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B3.1.  Estrutura  e  funcionamento  do  sistema
locomotor.

▪ B3.2.  Tipos  de  ósos,  músculos  e  articulacións.
Funcionamento nos movementos .

▪ B3.1. Recoñecer a estrutura e o funcionamento do sistema
locomotor humano  razoando as relacións funcionais que
se establecen entre as súas partes.

▪ AAB3.1.1.  Describe  a estrutura e a función  do  sistema
esquelético en relación coa mobilidade do corpo humano.

▪ CMCCT

▪ AAB3.1.2.  Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa
función.

▪ CMCCT

▪ AAB3.1.3. Diferencia os tipos de articulacións en relación
coa mobilidade que permiten.

▪ CMCCT

▪ AAB3.1.4.  Describe  a estrutura e a función  do  sistema
muscular, identificando a súa funcionalidade como parte
activa do sistema locomotor.

▪ CMCCT

▪ AAB3.1.5. Diferencia os tipos de músculo en relación coa
súa función.

▪ CMCCT

▪ AAB3.1.6.  Describe  a  fisioloxía  e  o  mecanismo  da
contracción muscular.

▪ CMCCT

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B3.4. Anatomía funcional.

▪ B3.5. Fisioloxía muscular

▪ B3.6. Biomecánica do movemento humano.  

▪ B3.7.  Adaptacións  que  se  producen  no  sistema
locomotor como resultado da práctica sistematizada
de actividade física.

▪ B3.2. Analizar  a execución de movementos aplicando os
principios anatómicos funcionais, a fisioloxía muscular e as
bases da biomecánica, e establecendo relacións razoadas.

▪ AAB3.2.1.  Interpreta  os  principios  da  mecánica  e  da
cinética,  aplicándoos  ao  funcionamento  do  aparello
locomotor e ao movemento.

▪ CMCCT

▪ AAB3.2.2.  Identifica  os  ósos,  as  articulacións  e  os
músculos principais implicados en diversos movementos,
utilizando a terminoloxía axeitada.

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ AAB3.2.3.  Relaciona  a  estrutura  muscular  coa  súa
función  na  execución  dun movemento  e as  forzas que
actúan neste.

▪ CMCCT

▪ AAB3.2.4.  Relaciona  diferentes  tipos  de  pancas  coas
articulacións  do  corpo  humano  e  coa  participación

▪ CMCCT
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Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

muscular nos seus movementos.

▪ AAB3.2.5. Clasifica os principais movementos articulares
en función dos planos e dos eixes do espazo.

▪ CMCCT

▪ AAB3.2.6.  Argumenta  os  efectos  da  práctica
sistematizada  de  exercicio  físico  sobre  os  elementos
estruturais e funcionais do sistema locomotor, en relación
cos estilos de vida.

▪ CMCCT

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B3.8. Alteracións posturais: identificación, causas e
corrección.

▪ B3.9.  Hábitos  saudables  de  hixiene  postural  na
práctica das actividades artísticas.

▪ B3.3. Valorar a corrección postural e identificar os malos
hábitos  posturais,  co  fin  de  traballar  de  forma  segura  e
evitar lesións.

▪ AAB3.3.1.  Identifica  as  alteracións  máis  importantes
derivadas  do  mal  uso  postural  e  propón  alternativas
saudables.

▪ CMCCT

▪ AAB3.3.2.  Controla  a  súa  postura  e  aplica  medidas
preventivas  na  execución  de  movementos  propios  das
actividades artísticas, e valora a súa influencia na saúde.

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B3.10.  Lesións  do  aparello  locomotor  nas
actividades  artísticas.  Hábitos  saudables  e
prevención de lesións.

▪ B3.4.  Identificar  as  lesións  máis  comúns  do  aparello
locomotor nas actividades artísticas, en relación coas súas
causas fundamentais.

▪ AAB3.4.1.  Identifica  as  principais  patoloxías  e  lesións
relacionadas  co  sistema  locomotor  e  xustifica  as  súas
causas principais.

▪ CMCCT

Bloque 4. O sistema cardiopulmonar

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B4.1. Sistema respiratorio: características, estrutura
e funcións.

▪ B4.2. Fisioloxía da respiración. 

▪ B4.3.  Coordinación  da  respiración  co  movemento
corporal e a súa intensidade.

▪ B4.4.  Sistema  cardiovascular:  características,

▪ B4.1.  Identificar  o  papel  do  sistema  cardiopulmonar  no
rendemento das actividades artísticas corporais.

▪ AAB4.1.1. Describe a estrutura e a función dos pulmóns,
detallando o intercambio de gases que ten lugar neles e a
dinámica de ventilación pulmonar asociada.

▪ CMCCT

▪ AAB4.1.2.  Describe  a estrutura e a función  do  sistema
cardiovascular, explicando a regulación e a integración de
cada compoñente.

▪ CMCCT
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estrutura e funcións.

▪ B4.5. Fisioloxía cardíaca e da circulación.

▪ B4.6. Parámetros de saúde cardiovascular. Análise
de hábitos e costumes saudables.

▪ AAB4.1.3.  Relaciona  o  latexo  cardíaco,  o  volume  e  a
capacidade pulmonar coa actividade física .

▪ CMCCT

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B4.8.  Características,  estrutura  e  funcións  do
aparello fonador.

▪ B4.9.  Principais  patoloxías  do  sistema
cardiopulmonar e as súas causas.

▪ B4.10. Principais patoloxías que afectan o aparello
fonador e as súas causas.

▪ B4.11. Pautas e costumes saudables para o sistema
cardiorrespiratorio e o aparello de fonación.

▪ B4.2.  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 da vida cotiá.

▪ AAB4.2.1.  Identifica os órganos respiratorios implicados
na declamación e no canto.

▪ CMCCT

▪ AAB4.2.2. Identifica a estrutura anatómica do aparello de
fonación, e describe as interaccións entre as estruturas
que o integran.

▪ CMCCT

▪ AAB4.2.3. Identifica as principais patoloxías que afectan o
sistema  cardiopulmonar  en  relación  coas  causas  máis
habituais.

▪ CMCCT

▪ AAB4.2.4. Identifica as principais patoloxías que afectan o
aparello  de  fonación  en  relación  coas  causas  máis
habituais.

▪ CMCCT

▪ AAB4.2.4.5.  Recoñece  hábitos  e  costumes  saudables
para  o  sistema  cardiorrespiratorio  e  o  aparello  de
fonación, nas accións motoras inherentes ás actividades
da vida cotiá.

▪ CMCCT

Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B5.1. Metabolismo humano.

▪ B5.2.  Principais  vías metabólicas  de  obtención  de
enerxía. Metabolismo aeróbico e anaeróbico.

▪ B5.1.  Argumentar  os  mecanismos  enerxéticos  que
interveñen  nunha  acción  motora,  co  fin  de  xestionar  a
enerxía e mellorar a eficiencia da acción.

▪ AAB5.1.1.  Describe  os  procesos  metabólicos  de
produción de enerxía polas vías aeróbica e anaeróbica, e
xustifica o seu rendemento enerxético e a súa relación
coa intensidade e a duración da actividade.

▪ CMCCT
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▪ B5.3.  Metabolismo  enerxético  e  actividade  física.
Mecanismos para a mellora da eficiencia de acción.

▪ B5.4.  Mecanismos  fisiolóxicos  presentes  na
aparición da fatiga e no proceso de recuperación.

▪ AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP como transportador
da enerxía libre, asociándoo coa subministración continua
e adaptada ás necesidades do corpo humano.

▪ CMCCT

▪ AAB5.1.3. Identifica tanto os mecanismos fisiolóxicos que
conducen  a  un  estado  de  fatiga  física  como  os
mecanismos de recuperación.

▪ CMCCT

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B5.5. Sistema dixestivo: características, estrutura e
funcións.

▪ B5.6. Fisioloxía do proceso dixestivo.

▪ B5.7. Alimentación e nutrición. Tipos de nutrientes.

▪ B5.2. Recoñecer os procesos de dixestión e absorción de
alimentos e nutrientes,  e explicar as estruturas orgánicas
implicadas en cada un.

▪ AAB5.2.1.  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

▪ CMCCT

▪ AAB5.2.2.  Distingue  os  procesos  que  interveñen  na
dixestión e na absorción dos alimentos e dos nutrientes,
vinculándoos  coas  estruturas  orgánicas  implicadas  en
cada un.

▪ CMCCT

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B5.8. Dieta equilibrada e a súa relación coa saúde.
Tipos de alimentos. Balance enerxético.

▪ B5.9.  Necesidades  de  alimentación  en  función  da
actividade realizada.

▪ B5.10. Hidratación. Pautas saudables de consumo
en función da actividade realizada.

▪ B5.3.  Valorar  os  hábitos  nutricionais  que  inciden
favorablemente na saúde e no rendemento das actividades
artísticas corporais.

▪ AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non
enerxéticos, en relación cunha dieta sa e equilibrada.

▪ CMCCT

▪ AAB5.3.2.  Relaciona a  hidratación  co mantemento  dun
estado saudable,  calculando o consumo de auga diario
necesario en distintas circunstancias ou actividades.

▪ CMCCT

▪ AAB5.3.3.  Elabora  dietas  equilibradas,  calculando  o
balance  enerxético  entre  inxestión  e  actividade,  e
argumenta a súa influencia na saúde e no rendemento
físico.

▪ CMCCT

▪ AAB5.3.4.  Recoñece  hábitos  alimentarios  saudables  e
prexudiciais  para  a  saúde,  e  saca  conclusións  para
mellorar o benestar persoal.

▪ CMCCT

▪ b ▪ B5.11.  Trastornos  do  comportamento  nutricional: ▪ B5.4. Identificar os trastornos do comportamento nutricional ▪ AAB5.4.1.  Identifica  os  principais  trastornos  do ▪ CMCCT
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▪ d

▪ i

▪ l

dietas restritivas, anorexia e bulimia. Efectos sobre a
saúde.

▪ B5.12.  Factores  sociais  e  derivados  da  propia
actividade  artística  que  conducen  á  aparición  de
distintos  tipos  de  trastorno  do  comportamento
nutricional.

máis comúns e os efectos que teñen sobre a saúde. comportamento nutricional  e argumenta os efectos que
teñen para a saúde.

▪ AAB5.4.2.  Recoñece  os  factores  sociais,  incluíndo  os
derivados  do  propio  traballo  artístico  que  conducen  á
aparición nos trastornos do comportamento nutricional.

▪ CSC

Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B6.1. Sistema nervioso: características, estrutura e
funcións. Movementos reflexos e voluntarios.

▪ B6.2. Sistema endócrino: características, estrutura e
funcións. 

▪ B6.1. Recoñecer os sistemas de coordinación e regulación
do corpo humano, especificando a súa estrutura e función.

▪ AAB6.1.1. Describe a estrutura e as función dos sistemas
implicados no control  e na regulación da actividade do
corpo humano, establecendo a asociación entre eles.

▪ CMCCT

▪ AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas entre os movementos
reflexos  e  os  voluntarios,  asociándoos  ás  estruturas
nerviosas implicadas neles.

▪ CMCCT

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B6.4. A función hormonal na actividade física.

▪ B6.5.  Equilibrio  hídrico,  osmorregulación  e
termoregulación no corpo humano: mecanismos de
acción.

▪ B6.2.  Identificar  o  papel  do  sistema  neuroendócrino  na
actividade  física,  recoñecendo  a  relación  entre  todos  os
sistemas do organismo humano.

▪ AAB6.2.1.  Describe  a  función  das  hormonas  e  o
importante papel que xogan na actividade física.

▪ CMCCT

▪ AAB6.2.2.  Analiza  o  proceso de  termorregulación  e  de
regulación de augas e sales en relación coa actividade
física.

▪ CMCCT

Bloque 7. Expresión e comunicación corporal

▪ b

▪ d

▪ h

▪ n

▪ B7.1.  Posibilidades  artístico-expresivas  e  de
comunicación do corpo e do movemento.

▪ B7.2.  Achegas  das actividades artísticas  corporais
no desenvolvemento persoal  e da sociedade.

▪ B7.1.  Recoñecer  as  características  principais  da
motricidade humana  e  o  seu  papel  no  desenvolvemento
persoal e da sociedade.

▪ AAB7.1.1.  Recoñece  e  explica  o  valor  expresivo,
comunicativo e cultural das actividades practicadas como
contribución ao desenvolvemento integral da persoa.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ AAB7.1.2.  Recoñece  e  explica  o  valor  social  das
actividades artísticas corporais.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ d ▪ B7.4.  Danza,  teatro físico  e  outras  manifestacións ▪ B7.2. Identificar as accións que lle permiten ao ser humano ▪ AAB7.2.1. Identifica os elementos básicos do corpo e o ▪ CCEC
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▪ h

▪ n

artísticas  que  lle  permiten  ao  ser  humano
expresarse corporalmente.

ser capaz de expresarse corporalmente e de relacionarse
co seu ámbito.

movemento como recurso expresivo e de comunicación.

▪ AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o movemento como medio de
expresión  e  de  comunicación,  e  valora  o  seu  valor
estético.

▪ CSC

▪ CCEC

▪ d

▪ h

▪ m

▪ n

▪ B7.4.  Toma de conciencia  do corpo  e do espazo.
Elementos rítmicos. Focos expresivos do corpo.

▪ B7.5.  A  linguaxe  corporal  como  fonte  de
desenvolvemento creativo.

▪ B7.3.  Diversificar  e  desenvolver  as  súas  habilidades
motoras  específicas  con  fluidez,  precisión  e  control,
aplicándoas a distintos contextos de práctica artística.

▪ AAB7.3.1. Conxuga a execución dos elementos técnicos
das  actividades  de  ritmo  e  expresión  ao  servizo  da
intencionalidade.

▪ CCEC

▪ AAB7.3.2.  Aplica  habilidades  específicas  expresivo-
comunicativas  para  enriquecer  as  posibilidades  de
resposta creativa.

▪ CCEC

▪ CSIEE

Bloque 8. Elementos comúns (1ª, 2ª e 3ª avaliación)

▪ d

▪ g

▪ i

▪ B8.1. Tecnoloxías da información e da comunicación
no proceso de aprendizaxe.

▪ B8.1.  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.

▪ AAB8.1.1. 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 na
materia.

▪ CD

▪ CAA

▪ AAB8.1.2.  Comunica  e  comparte  a  información  coa
ferramenta tecnolóxica axeitada, para a súa discusión ou
difusión.

▪ CCL

▪ CD

▪ d

▪ i

▪ l

▪ B8.2. Metodoloxía científica de traballo na resolución
de  problemas  sobre  o  funcionamento  humano,  a
saúde,  a  motricidade  humana  e  as  actividades
artísticas.

▪ B8.2.  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.

▪ AAB8.2.1.  Aplica  unha  metodoloxía  científica  na
formulación e na resolución de problemas sinxelos .

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ AAB8.2.2.  Amosa  curiosidade,  creatividade,  actividade
indagadora e espírito crítico, e recoñece que son trazos
importantes para aprender a aprender.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos de investigación que ▪ CAA
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permitan desenvolver proxectos propios. ▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ a

▪ d

▪ m

▪ B8.3.  Traballo  en grupo.  Técnicas de aprendizaxe
cooperativa.

▪ B8.3.  Demostrar  de  xeito  activo  motivación,  interese  e
capacidade para o traballo en grupo e para a asunción de
tarefas e responsabilidades.

▪ AAB8.3.1.  Participa  na  planificación  das  tarefas,
asumindo  o  traballo  encomendado,  e  comparte  as
decisións tomadas en grupo.

▪ CAA

▪ CSIEE

▪ AAB8.3.2.  Valora e reforza as achegas enriquecedoras
dos compañeiros e das compañeiras, e apoia o traballo
das demais persoas.

▪ CAA

▪ CSC

Estándares de aprendizaxe Temporalización Estándares de aprendizaxe avaliables ( Grao mínimo ) Instrumentos de 
avaliación 

1ªAv 2ªAv 3ªAv

1.1.1.  Diferencia  os  niveis  de  organización
do corpo humano. 

X Diferencia os niveis de organización do corpo humano. ESCRITOS
Probas escritas
Realización de 
exercicios, fichas 
Presentacións 
informáticas
ORAIS
Participación do 
alumno/a.
Intervencións na 
clase.

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

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

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

X Especifica  as  funcións  vitais  do  corpo
humano.
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Participación e 
exposición en 
Aprendizaxe
Cooperativa

OBSERVACIÓN 
DIRECTA E 
SISTEMÁTICA
Actitude durante as 
actividades
cooperativas.
Interese e 
participación nas 
actividades
diarias da clase

ESCRITOS
Probas escritas
Realización de 
exercicios,  
Presentacións 
informáticas
ORAIS
Participación do 
alumno/a.
Intervencións na 
clase.
Participación e 

1.1.4.  Localiza  os  órganos  e  os  sistemas,  e
relaciónaos coas súas funcións

X Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos coas 
súas función

2.1.1.  Describe  os  procesos  metabólicos  de
produción  de  enerxía  polas  vías  aeróbica  e
anaeróbica,  e  xustifica  o  seu  rendemento
enerxético  e  a  súa  relación  coa  intensidade
e  a  duración  da  actividade

X  Describe  os  procesos  metabólicos  de  produción  de
enerxía polas vías aeróbica e anaeróbica,  e  xustifica o
seu  rendemento  enerxético  e  a  súa  relación  coa
intensidade e a duración da actividade 

2.1.2.  Xustifica  o  papel  do  ATP  como
transportador  da  enerxía  libre,  asociándoo
coa  subministración  continua  e  adaptada  ás
necesidades  do  corpo  humano.

X . Xustifica o papel do ATP como transportador da enerxía
libre,  asociándoo  coa  subministración  continua  e
adaptada ás necesidades do corpo humano

2.1.3. Identifica tanto os mecanismos
fisiolóxicos que conducen a un estado de
fatiga física como os mecanismos de
recuperación

X  Identifica os mecanismos fisiolóxicos
que conducen á fatiga física e os
mecanismos de recuperación.

2.2.1.  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

X 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. 

2.2.2.  Distingue  os  procesos  que  interveñen
na  dixestión  e  na  absorción  dos  alimentos  e
dos  nutrientes,  vinculándoos  coas
estruturas  orgánicas  implicadas  en  cada  un

X  Distingue os procesos que interveñen na dixestión e na
absoción  dos  alimentos  e  dos  nutrientes,
vinculándoos coas estruturas orgánicas implicadas
en cada un.

2.3.1.  Discrimina  os  nutrientes  enerxéticos
dos  non  enerxéticos,  en  relación  cunha
dieta  sa  e  equilibrada

X Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non enerxéticos,
en relación cunha dieta sa e equilibrada
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exposición en 
Aprendizaxe
Cooperativa
OBSERVACIÓN 
DIRECTA E 
SISTEMÁTICA
Actitude durante as 
actividades
cooperativas.
Interese e 
participación nas 
actividades
diarias da clase
Fichas individuais e
traballos en grupo. 

2.3.2.  Relaciona  a  hidratación  co
mantemento  dun  estado  saudable,
calculando  o  consumo  de  auga  diario
necesario  en  distintas  circunstancias  ou
actividade

X Relaciona  a  hidratación  co  mantemento  dun  estado
saudable,  calculando o consumo de auga diario
necesario  en  distintas  circunstancias  ou
actividades.

2.3.3.  Elabora  dietas  equilibradas,
calculando  o  balance  enerxético  entre
inxestión  e  actividade,  e  argumenta  a  súa
influencia  na  saúde  e  no  rendemento  físico

X
Elabora  dietas  equilibradas,  calculando  o  balance

enerxético  entre  inxestión  e  actividade,  e
argumenta  a  súa  influencia  na  saúde  e  no
rendemento físico. 

2.3.4.  Recoñece  hábitos  alimentarios
saudables  e  prexudiciais  para  a  saúde,  e
saca  conclusións  para  mellorar  o  benestar
persoal.

X Recoñece hábitos alimentarios saudables e prexudiciais
para a saúde, e saca conclusións  para mellorar o
benestar persoal

2.4.1.  Identifica  os  principais  trastornos  do
comportamento  nutricional  e  argumenta  os
efectos que teñen para a saúde

X  Identifica  os  principais  transtornos  do  comportamento
nutricional e argumenta os efectos que teñen para
a saúde

2.4.2.  Recoñece  os  factores  sociais,
incluíndo  os  derivados  do  propio  traballo
artístico  que  conducen  á  aparición  nos
trastornos  do  comportamento  nutricio

X Recoñece os factores sociais, incluíndo os derivados do
propio traballo que conducen a aparición nos transtornos
do comportamento nutricional 

3.1.1.  Describe  a  estrutura  e  a  función  dos
pulmóns,  detallando  o  intercambio  de
gases  que  ten  lugar  neles  e  a  dinámica  de
ventilación  pulmonar  asociada

X Describe a estrutura e a función  dos pulmóns, detallando
o intercambio de gases que ten lugar neles e a
dinámica de ventilación pulmonar asociada. 

3.1.2  Describe  a  estrutura  e  a  función  do  sistema
cardiovascular,  explicando  a  regulación  e  a
integración de cada compoñente

X Describe  a  estrutura  e  a  función  do  sistema
cardiovascular,  explicando  a  regulación  e  a
integración de cada compoñente

3.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, o volume
e a capacidade pulmonar coa actividade
física asociada a actividades artísticas de

X  Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a 
capacidade pulmonar coa actividade física asociada 
a actividades de diversa índole. 
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diversa índole.

3.2.1. Identifica os órganos respiratorios
implicados na declamación e no canto.

X Identifica os órganos respiratorios 

  3.2.2. Identifica a estrutura anatómica do
aparello de fonación, e describe as
interaccións entre as estruturas que o
integran.

X  Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación,
e describe as interaccións entre as estruturas que
o integran

3.2.3 Identifica as principais patoloxías que
afectan o sistema cardiopulmonar en
relación coas causas máis habituais e cos
seus efectos nas actividades artísticas.

X Identifica as principais patoloxías que afectan o sistema
cardiopulmonar  en  relación  coas  causas  máis
habituais  e  cos  seus  efectos  nas  actividades
artísticas. 

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

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

3.2.5.  Recoñece  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.

X  Recoñece hábitos e costumes saudables para o sistema
cardiorrespiratorio e o aparato de fonación, nas accións
motoras inherentes ás actividades artísticas corporais e
na vida cotiá

ESCRITOS
Probas escritas
Realización de 
exercicios
ORAIS
Participación do 
alumno/a.
Intervencións na 
clase.
Participación e 
exposición en 
Aprendizaxe
Cooperativa
OBSERVACIÓN 
DIRECTA E 
SISTEMÁTICA
Actitude durante as 
actividades

4.1.1. Describe a estrutura e as función dos
sistemas implicados no control e na
regulación da actividade do corpo humano,
establecendo a asociación entre ele

X  Describe  a  estrutura  e  as  funcións  dos  sistemas
implicados  no control  e  na regulación  da actividade do
corpo humano, establecendo a asociación entre eles. 

4.1.2 Recoñece as diferenzas entre os
movementos reflexos e os voluntarios,
asociándoos ás estruturas nerviosas
implicadas nele

X  Recoñece as diferenzas entre os movementos reflexos e
os  voluntarios,  asociándoos  as  estruturas  nerviosas
implicadas neles. 
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cooperativas.
Interese e 
participación nas 
actividades
diarias da clase
Fichas individuais e
traballos en grupo

 

4.1.3. Interpreta a fisioloxía do sistema de
regulación, indicando as interaccións entre
as estruturas que o integran e a execución
de actividades artística

X  Interpreta  a  fisioloxía  do  sistema   de  regulación,
indicando  as  interaccións  entre  as  estruturas  que  o
integran. 

 
.4.2.1. Describe a función das hormonas e o
importante papel que xogan na actividade
física

.

X Describe a función das hormonas e o importante papel
que xogan na actividade física.

 
4.2.2. Analiza o proceso de
termorregulación e de regulación de augas
e sales en relación coa actividade física

X Analiza o proceso de termorregulación e de regulación de
augas e sales en relación coa actividade física. 

ESCRITOS
Probas escritas
Realización de 
exercicios
ORAIS
Participación do 
alumno/a.
Intervencións na 
clase.
Participación e 
exposición en 
Aprendizaxe
Cooperativa
OBSERVACIÓN 
DIRECTA E 
SISTEMÁTICA
Actitude durante as 
actividades
cooperativas.
Interese e 
participación nas 
actividades
diarias da clase.

4.2.3. Valora os beneficios do mantemento
dunha función hormonal para o
rendemento físico do/da artista

X Valora  os  beneficios  do  mantemento  dunha  función
hormonal para un bo rendemento físico.

5.1.1.  Describe  a  estrutura  e  a  función  do
sistema  esquelético  en  relación  coa
mobilidade  do  corpo  humano.

X   Describe a estrutura e a función do sistema esquelético
en relación coa mobilidade do corpo humano.

5.1.2. Identifica o tipo de óso vinculándoo
coa súa función

X Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa función

5.1.3. Diferencia os tipos de articulacións en
relación coa mobilidade que permiten

X  Diferencia  os  tipos  de  articulacións  en  relación  coa
mobilidade que pemiten. 
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Participación e 
exposición en 
Aprendizaxe
Cooperativas

Fichas individuais e
traballos en grupo

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

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

5.1.5. Diferencia os tipos de músculo en
relación coa súa función

X Diferencia os tipo de músculo en relación coa súa función.

5.1.6.  Describe  a  fisioloxía  e  o  mecanismo
da contracción muscular

X  Describe  a  fisioloxía  e  o  mecanismo  da  contracción
muscular. 

5.2.1.  Interpreta  os  principios  da  mecánica
e  da  cinética,  aplicándoos  ao
funcionamento  do  aparello  locomotor  e  ao
movemento

X 2.1  Interpreta  os  principios  da  mecánica  e  da  cinética,
aplicándooos ao funcionamento do aparello locomotor e
ao movemento. 

5.2.2.  Identifica  os  ósos,  as  articulacións  e
os  músculos  principais  implicados  en
diversos  movementos,  utilizando  a
terminoloxía  axeitada

X  Identifica  os  ósos,  as  articulacións  e  os  músculos
principais implicados en diversos movementos, utlizando
a terminoloxía axeitada

5.2.3. Relaciona a estrutura muscular coa
súa función na execución dun movemento
e as forzas que actúan neste 

X  Relaciona  a  estrutura  muscular  coa  súa  función  na
execución dun movemento e as forzas que actúan neste. 

5.2.4. Relaciona diferentes tipos de pancas
coas articulacións do corpo humano e coa
participación muscular nos seus
movemento

X Relaciona diferentes tipos de pancas  coas articulacións
do corpo humano e coa participación muscular nos seus
movementos. 

5.2.5. Clasifica os principais movementos
articulares en función dos planos e dos
eixes do espazo

X Clasifica os principais movementos articulares en función
dos planos e dos eixes do espazo.

5.2.6. Argumenta os efectos da práctica
sistematizada de exercicio físico sobre os
elementos estruturais e funcionais do
sistema locomotor, en relación coas

X  Argumenta  os  efectos  da  práctica  sistematizada  de
exercicio  físico  sobre  os  elementos  estruturais  e
funcionais do sistema locomotor,  en relación cos estilos
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actividades artísticas e os estilos de vida de vida. 

5.3.1. Identifica as alteracións máis
importantes derivadas do mal uso postural
e propón alternativas saudables

X  Identifica as alteracións máis importantes derivadas do
mal uso postural e propón alternativas saudables. 

5.3.2..  Controla  a  súa  postura  e  aplica
medidas  preventivas  na  execución  de
movementos  propios  das  actividades
artísticas,  e  valora  a  súa  influencia  na
saúde.

X  Controla a súa postura e aplica medidas preventivas na
execución de movementos e valora a súa influencia na
saúde. 

5.4.1.  Identifica  as  principais  patoloxías  e
lesións  relacionadas  co  sistema  locomotor
nas  actividades  artísticas,  e  xustifica  as  súas
causas  principais

X  Identifica as principais patoloxías e lesións relacionadas
co sistema locomotor e xustifica as súas causas principais

5.4.2.  Analiza  posturas  e  xestos  motores
das  actividades  artísticas,  aplicando  os
principios  de  ergonomía,  e  propón
alternativas  para  traballar  de  forma  segura
e  evitar  lesións

X  Analiza posturas e xestos motores aplicando os principios
de  ergonomía,  e  propón  alternativas  para  traballar  de
forma segura e evitar lesións. 

8.1.1.  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
na  materia.

X X X  Compila información, utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, de forma sistematizada e 
aplicando criteiros de procura que garantan o acceso a 
fontes actuaIs e rigurosas na materia

8.1.2.  Comunica  e  comparte  a  información
coa  ferramenta  tecnolóxica  axeitada,  para  a
súa  discusión  ou  difusión

X X X  Comunica e comparte a información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para a aua discusión ou difusión. 

8.2.1.  Aplica  unha  metodoloxía  científica  na
formulación  e  na  resolución  de  problemas
sinxelos  sobre  algunhas  funcións
importantes  da  actividade  artística

X X X Aplica  unha  metodoloxía  científica  na
formulación  e  na  resolución  de  problemas
sinxelos  sobre  algunhas  funcións
importantes  da  actividade  artística
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8.2.2.  Amosa  curiosidade,  creatividade,
actividade  indagadora  e  espírito  crítico,  e
recoñece  que  son  trazos  importantes  para
aprender  a  aprende

X X X   Amosa curiosidade, creatividade, actividade indagadora
e espíritu crítico, e recoñece que son trazos importantes
para aprender a aprende

8.2.3.  Coñece  e  aplica  métodos  de
investigación  que  permitan  desenvolver
proxectos propios

X X X Coñece e aplica métodos de investigación que permitan
desenvolver proxectos propios.

 

8.3.1.  Participa  na  planificación  das  tarefas,
asumindo  o  traballo  encomendado,  e
comparte as decisións tomadas en grupo

X X X Participa na planificación das tarefas, asumindo o traballo
encomendado, e comparte as decisións tomadas
en grupo

8.3.2.  Valora  e  reforza  as  achegas
enriquecedoras  dos  compañeiros  e  das
compañeiras,  e  apoia  o  traballo  das  demáis
persoas. 

X X X  Valora  e  reforza  as  achegas  enriquecedoras   dos
compañeiros  e  compañeiras,  e  apoia  o  traballo
das demais persoas.
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

 Basearase nun traballo cooperativo e colaborativo, a formulación de tarefas en contextos reais e o traballo experimental 
O papel do alumno debe ser activo e autónomo, consciente de ser o responsable do seu propio aprendizaxe. O papel do profesor e o de facilitador do proceso de
aprendizaxe, favorecendo a motivación por aprender e para que comprendan  saiban como usar o aprendido dentro e fora da aula.
Estratexias metodolóxicas: memorización comprensiva, indagación e investigación sobre os avances científicos, a actual pandemia, …., realización de traballos en
formato dixital , realización de prácticas de laboratorio,...
 
7. MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

As actividades de investigación e a presentación dos informes farán necesaria a consulta de revistas científicas, prensa, internet, textos varios, ...
Para realizar actividades experimentais contaremos co laboratorio de Bioloxía e o material  e instrumentos do laboratorio  como o microscopio,  utilización de
substancias químicas, estruturas biolóxicas,...
O uso de presentacións en Power Point ou similar son algúns dos recursos que ofrece a informática e cada día son máis necesarios. Utilizaremos a aula de
informática para a búsqueda de información e a elaboración dos documentos.
Entre os materiais escritos usaremos apuntamentos elaborados pola docente, libros de texto,   revistas científicas
Entre os recursos audiovisuais sinalar a cámara dixital, pantalla dixital, video,…
 
8.CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o estándar, valoración cualitativa do avance 
individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas  correspondentes á/s unidade/s, outros documentos gráficos ou textuais, intervencións orais na aula, proxectos persoais ou de grupo,
presentacións informáticas, libreta de laboratorio…

 

O proceso de avaliación será continuo e integrador, constando de 3 avaliacións 
Na avaliación terase en conta a análise das producións (traballos en formato dixital, libreta, comentarios,…), exposicións orais, probas escritas, traballos individuais e
en grupo, observación do traballo na aula de referencia, e na aula de informática, presentacións informáticas,…

En cada avaliación realizarase, como mínimo, un exame que fará media cos traballos presentados (en grupo e individual).  Se a cualificación dalgunha
das probas fose igual ou inferior ao 30%, teríase que repetir, tras a avaliación, ao final do curso na proba final ou cando o profesor o estime oportuno.
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A cualificación para a avaliación será:  
- As probas escritas   r  epresentan o 50% da nota
-Presentacións informáticas,    (grupal e individual  )  representa o 30% da nota
-Traballo de laboratorio representa o 10% da nota
-   A actitude  e traballo diario      valorarase co 10% da nota
  
Se o alumnado está utilizando os ordenadores para  usos persoais ( redes sociais....) ou o móvil na aula, baixaráselle 0,5 puntos a nota da avaliación, , cada vez 
que a profesora observe, ata un máximo de 2 puntos.
Se o alumno/a non presenta algún dos traballos,fichas,etc do que se compoñe a avaliación e nos que se basea o sistema de calificación, será avaliado 
negativamente dándoselle por non superada esa avaliación.

Durante a realización das probas escritas presenciais,  o alumnado non poderá estar en posesión  de dispositivos telefónicos móbiles nin de calquera outro 
dispositivo electrónico ou de outro tipo que permita o almacenamento de información. A posesión e/ou uso dalgún destes dispositivos implicará a retirada do exame 
por parte do profesor e a cualificación deste cun cero (0).

Recuperación de avaliacións suspensas

 Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, a profesora aplicará o sistema que crea conveniente para recuperar as avaliacións a aqueles
alumnos/as que non alcanzasen os mínimos dos estándares de aprendizaxe da Programación; normalmente será  un exame escrito con preguntas sobre os
estándares de aprendizaxe no mes de maio e a presentacion dos traballos pendentes.  Debido a que na proba de recuperación priman os contidos mínimos, a
nota obtida será multiplicada por 0,8 (se na proba obtén una nota superior a 5)  Se quedase pendente solo a 3ª avaliación, esta recuperaríase no exame global
de final de curso.

No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita, ou non entregue un traballo o día sinalado  por razón xustificada, o profesor poderá, se así o estima,
repetir a proba, ou se non, obter a cualificación da avaliación de tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. Non presentarse a unha proba ou non entregar un traballo
sen causa xustificada obxectiva, poderá ser cualificada negativamente.

Para  os  alumnos/as  que  NON aprobaran  tódalas  avaliacións  deberán aprobar  cada  unha  das avaliacións  suspensas  na  proba final.  Se non  o
conseguen  a  cualificación  final  será  suspenso.  Excepcionalmente,  si  un  alumno/a  non  aproba  unha e  solo  unha parte  da  proba  final,  compensarase  coas
cualificacións das outras partes sempre que a nota sexa superior ou igual a 4 e o profesor valore positivamente a actitude e o traballo realizado polo alumno/a
durante o curso.

Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5.  Que se obterá de realizar a media aritmética da cualificación das tres
avaliacións e un redondeo obtido da valoración cualificativa da adquisición de estándares ao longo do curso

Proba extraoedinaria:
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A proba será un exame  que versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso.
Unha cualificación positiva (superior a 5) nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a demostración de que acadaron os estándares

de aprendizaxe para este curso, valorándose a coherencia, corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na elaboración das respostas. 

9 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

- Porcentaxe de alumnado que acada unha valoración positiva na materia 
- Atención á diversidade e mecanismos postos en acción 
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados
- Metodoloxía: proposta de acción de aula variadas en canto á metodoloxía  
- Instrumentos de avaliación que resultan útiles: probas escritas probas orais, proxectos grupais, proxectos individuais, presentacións informáticas,…
- Avaliación inicial
- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade educativa: profesorado, alumando e familias
- Convivencia: clima de traballo  
- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas
- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e proxectos do centro
- Memoria de final de curso

10. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Non hai alumnado coa materia pendente 

11  PROCEDEMENTOS  QUE  LLE  PERMITAN  AO  ALUMNADO  ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN

DETERMINADAS MATERIAS, NO CASO DO BACHARELATO 

----------

 12.  DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU  COLECTIVAS  QUE  SE  POIDAN  ADOPTAR  COMO

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS

Na  primeira semana do curso realizarase unha avaliación inicial ao alumnado,  que será orientativa e serviralle ao profesor para analizar o nivel académico e
as destrezas dos rapaces. Esta avaliación inicial se apoiará :
- Na observación dos alumnos na aula
- Unha proba  de contidos sinxelos: que non será utilizada para a cualificación do alumno, senón para realizar unha maior atención á diversidade . A proba

constará de preguntas sobre un texto científico divulgativo, análise dalgún gráfico e/ou preguntas sinxelas
- Unha reunión co Departamento de Orientación  
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 Tras esta avaliación inicial, os membros do Departamento reuniranse para analizar os resultados e  as  medidas individuais ou colectivas a adoptar para  facilitar
unha maior atención á diversidade .

13.MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Tras a reunión da avaliación inicial establecense as seguintes medidas da atención a diversidade: 
 - Adaptación dos instrumentos de avaliación: modificación dos tempos de entrega dos traballos  e realización das probas conforme ao protocolo da Consellería de
Educación.

14.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

Teñen especial importancia: 
Educación ambiental

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos básicos, nos que se deben incluír as grandes cuestións da educación ambiental,
coma nos complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e tratalos monograficamente.

Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste tema transversal son: o tratamento dos residuos sólidos urbanos, o control
dos vertidos de substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, a xestión dos recursos naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes
temas pódense tratar desde o punto de vista de diferentes disciplinas. 

Educación para a saúde
Existen unha serie de aspectos moi importantes relacionados coa educación para a saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan  a prevención de

riscos de enfermidades infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar alerxias, intoxicacións e infeccións por fungos, protistas e moneras, os perigos das
radiacións, etc. as medidas de hixiene e conservación referentes a alimentos. Recoñecer e valorar a importancia da auga e dos alimentos na nosa vida, a súa
calidade.

Educación do consumidor
Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar ou no cultivo de vexetais, a elección de alimentos adecuados, o coñecemento das

repercusións que teñen sobre o medio os produtos que consumimos, a importancia do tratamento dos residuos e as técnicas de aforro a través do reciclado, etc. En
conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a crear unha conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co medio.

Educación non sexista
No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda a discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como

punto de partida e como base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades que se estenda non só ó medio científico, senón a tódolos aspectos
da vida cotiá.

Educación cívica 
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que se estudarán en medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros gases de efecto invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de
acceso á auga potable; preservar a biodiversidade

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Ver Plan Anual AACCEE

16. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.

Os procedementos para avaliar a programación levaranse a cabo do xeito seguinte:
- Mediante  análise do seguimento e desenvolvemento da programación nas reunións de departamento.
- Mediante a ficha que se cubre despois de cada avaliación e na que se realiza a análise no documento  “avaliación da función docente”, na que se recollen

aspectos relacionados co desenvolvemento da programación e organización como: 
A adecuación de obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características e necesidades do alumnado.
A necesidade de modificar os procedementos de avaliación
A necesidade de levar a cabo medidas de atención á diversidade.
O desenvolvemento dos obxectivos de área establecidos na programación.

- Mediante a memoria de fin de curso na que se recollan os resultados obtidos, os problemas detectados e os posibles cambios a realizar na programación para o
seguinte curso

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR (ver Plan Lector).

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC ( ver Plan TIC).

 

Narón, 20 de setembro de 2021

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
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2. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

a) O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é un centro do Concello de Narón de titularidade
pública. O nivel socioeconómico das familias é principalmente de clase obreira ou clase media/baixa.
No contorno máis inmediato ó centro podemos atopar, cara ó norte e ó leste edificacións de grande volume
adicadas como xa se indicou antes a actividades de tipo industrial, comercial e empresarial. Cara ó sur e o
leste atopamos vivendas unifamiliares,  e,  nun contorno máis lonxano vivendas plurifamiliares.  Ademais,
inmediatos ó centro, atopamos o IES As Telleiras e o polideportivo municipal de As Lagoas.
O acceso principal ó centro resólvese dende a Estrada de Cedeira.
A distancia do IES ós núcleos urbanos do concello, así como a procedencia dos alumnos fai que estes
accedan na súa práctica totalidade a este en transporte escolar,  e,  no caso dos alumnos de ciclos en
transporte privado cando o seu horario lectivo non coincide co do resto dos alumnos. Este feito supón un
condicionante extremo na actividade do centro pois, na práctica, o desenvolvemento de calquera actividade
fóra do horario lectivo implica o desprazamento dos participantes polos seus propios medios sen que exista
nin sequera transporte colectivo público nas cercanías.
b) Modelo lingüístico.
O idioma oficial  empregado no  centro  é  o  galego.  Emprégase  en  tódalas  comunicacións,  circulares  e
escritos.
En canto ó idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, axustándose en todo caso ó
prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no ensino.
O idioma empregado polos profesores nas súas relacións persoais é indistintamente galego ou castelán,
sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún deles.
c) Datos relacionados co alumnado e coas familias:
1) Etapas e niveis de ensinanza. O centro imparte ensinanzas de:

1.a) Educación secundaria obrigatoria (ESO)
1.b) Bacharelato. As modalidades impartidas son o Científico Tecnolóxico e o de Humanidades e
Ciencias Sociais.
1.c) Ciclos de grao medio: - Xestión administrativa. Pertence á familia profesional de administración.
Ten unha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
1.d)  Ciclos  de  grao  superior.  -  Administración  e  Finanzas.  Pertence  á  familia  profesional  de
administración. Ten unha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
1.e)FPBÁSICA de Electricidade e Electrónica.
1.f)FPBÁSICA  de Servizos Administrativos

3.  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

 A relación entre dos estándares de aprendizaxe avaliables desta materia e as competencias clave do
currículo ( a) Comunicación lingüística (CCL). Competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía  (CMCCT).  Competencia  dixital  (CD).  Aprender  a aprender  (CAA).  Competencias sociais  e
cívicas (CSC).  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  Conciencia  e expresións culturais
(CCEC) ) figura  no punto 6.

4. OBXECTIVOS  

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha perspectiva  global,  e  adquirir  unha  conciencia  cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e
equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e
desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Ser  quen  de  prever  e  resolver  pacificamente  os  conflitos  persoais,
familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e
impulsar  a  igualdade real  e  a  non  discriminación  das  persoas por  calquera  condición  ou circunstancia
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
d)  Afianzar  os  hábitos  de  lectura,  estudo  e  disciplina,  como  condicións  necesarias  para  o  eficaz
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 



g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos
e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do
seu contorno social. i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,traballo en equipo,
confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e
enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar
condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación
e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

  OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
 O coñecemento da bioloxía a este nivel tratará de que os alumnos/as poidan desenvolve-las capacidades 
seguintes:
1. Comprender os principais conceptos da bioloxía celular e molecular e a súa articulación en leis, teorías e 
modelos, valorando o papel que desempeñan no desenvolvemento desta, chegando a utilizar a linguaxe 
científica axeitada.
2. Aplicar os coñecementos da bioloxía na interpretación de fenómenos e na resolución de problemas e 
situacións da vida cotiá.
3. Ter certa autonomía nas estratexias características da investigación científica (considerar problemas, 
formular e contrastar hipóteses, planificar deseños experimentais,...) utilizando os procedementos propios 
da bioloxía para simular pequenas investigacións de xeito teórico (mediante o ordenador), en problemas 
complexos, facendo uso da práctica nos sinxelos.
4. Comprender as limitacións da bioloxía, así como a interacción coa tecnoloxía e a sociedade e valora os 
aspectos da investigación científica como camiño para mellora-la calidade de vida.
5. Ter capacidade de confrontar diferentes formas de información para opinar e criticar sobre os diferentes 
problemas relacionados coa bioloxía.
·6. Comprender que a bioloxía é un proceso dinámico que está sometido ós cambios da propia ciencia e 
mostrar unha actitude aberta e flexible fronte a opinións diversas.
7. Comprender as leis e os mecanismos da herdanza, partindo de que a célula é a unidade estructural e 
funcional dos seres vivos.
8. Destacar, nunha escala dimensional, o papel dos microorganismos en relación cos demais seres vivos. 
  

5 ESTÁNDARES AVALIABLES: obxectivos, contidos, estándares, criterios de 
avaliación, temporalización  competencias clave 
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2º de bacharelato

Bioloxía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida

 i

 e

 B1.1. Compoñentes químicos da vida. Concepto de
bioelemento.  Tipos,  propiedades  e  funcións  dos
bioelementos.

 B1.2. Os enlaces químicos e a súa importancia en
bioloxía.

 B1.3.  Biomoléculas:  concepto,  clasificación  e
técnicas de separación.

 B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas dos
bioelementos que os fan indispensables para a vida.
Relacionar os enlaces químicos coa súa importancia
biolóxica.

 BB1.1.  Describe  técnicas instrumentais  e métodos
físicos  e  químicos  que  permiten  o  illamento  das
moléculas e a súa contribución ao grande avance da
experimentación biolóxica.

 CAA

 CMCCT

 BB1.1.2.  Clasifica  os  tipos  de  bioelementos
relacionando cada un coa súa proporción e coa súa
función biolóxica.

 CAA

 BB1.1.3.  Discrimina  os  enlaces  químicos  que
permiten  a  formación  de  moléculas  inorgánicas  e
orgánicas presentes nos seres vivos.

 CMCCT

 CD

 i

 l

 e

 B1.4.  Biomoléculas  inorgánicas.  Estrutura  e
propiedades fisicoquímicas da auga que a fan unha
molécula imprescindible para a vida. Funcións dos
sales minerais.

 B1.5.  Fisicoquímica  das  dispersións  acuosas.
Difusión, osmose e diálise.

 B1.2. Argumentar as razóns polas que a auga e os
sales  minerais  son  fundamentais  nos  procesos
biolóxicos.

BB1.2.1.  Relaciona  a  estrutura  química  da  auga
coas súas funcións biolóxicas.

 CAA

 BB1.2.2.  Distingue  os  tipos  de  sales  minerais,  e
relaciona a composición coa función.

 CMCCT

 BB1.2.3.  Contrasta  e  realiza  experiencias  dos
procesos de difusión, osmose e diálise, e interpreta
a súa relación coa concentración salina das células.

 CMCCT

 CAA

 CD

 d

 l

 B1.6.  Biomoléculas  orgánicas:  concepto,
clasificación,  estrutura,  propiedades  e  funcións
biolóxicas  de  glícidos,  lípidos,  prótidos  e  ácidos
nucleicos.

 B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de moléculas
que constitúen a materia viva,  e relacionalos coas
súas respectivas funcións biolóxicas na célula.

 BB1.3.1.  Recoñece  e  clasifica  os  tipos  de
biomoléculas  orgánicas,  e  relaciona  a  súa
composición química coa súa estrutura e coa súa
función.

 CAA

 CSIEE

 BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias identificando
en  mostras  biolóxicas  a  presenza  de  moléculas

 CSIEE

 CMCCT
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Bioloxía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

orgánicas.

 BB1.3.3.  Contrasta  e  relaciona  os  procesos  de
diálise, centrifugación e electroforese, e interpreta a
súa relación coas biomoléculas orgánicas.

 CAA

 CMCCT

 CD

 i

 g

 B1.6.  Biomoléculas  orgánicas:  concepto,
clasificación,  estrutura,  propiedades  e  funcións
biolóxicas  de  glícidos,  lípidos,  prótidos  e  ácidos
nucleicos.

 B1.4. Identificar os tipos de monómeros que forman
as macromoléculas biolóxicas e os enlaces que os
unen.

 BB1.4.1.  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.

 CMCCT

 CD

 i  B1.6.  Biomoléculas  orgánicas:  concepto,
clasificación,  estrutura,  propiedades  e  funcións
biolóxicas  de  glícidos,  lípidos,  prótidos  e  ácidos
nucleicos.

 B1.5. Determinar a composición química e describir
a función, a localización e exemplos das principais
biomoléculas orgánicas.

 BB1.5.1.  Describe  a composición  e  a  función  das
principais biomoléculas orgánicas.

 CCL 

 l  B1.7. Encimas: concepto, clasificación, propiedades
e  funcións.  Catálise  enzimática.  Activación  e
inhibición enzimática. Alosterismo.

 B1.6.  Comprender  e  diferenciar  a  función
biocatalizadora dos encimas, con valoración da súa
importancia biolóxica.

 BB1.6.1.  Contrasta  o  papel  fundamental  dos
encimas como biocatalizadores, e relaciona as súas
propiedades coa súa función catalítica.

 CAA

 CMCCT

 l

 ñ

 B1.8. Vitaminas: concepto, clasificación e funcións.  B1.7.  Sinalar  a  importancia  das  vitaminas  para  o
mantemento da vida.

 BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas asociando a
súa  imprescindible  función  coas  doenzas  que
preveñen.

 CAA

 CCEC

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular

 i

 e

 B2.1. A célula como unidade estrutural e funcional
dos seres vivos. Teoría celular.

 B2.2. Evolución dos métodos de estudo das células.
Preparación  e  procesamento  das  mostras  para  a
observación ao microscopio óptico e electrónico.

 B2.3.  Morfoloxía celular.  Composición,  estrutura,
funcións  e  propiedades  das  envolturas  e  dos
orgánulos celulares.

 B2.4.  Modelos  de  organización  celular  en
procariotas  e  eucarióticas.  Células  animais e

 B2.1.  Establecer  as  diferenzas  estruturais  e  de
composición  entre  células  procariotas  e
eucarióticas.

 BB2.1.1. Compara unha célula procariota con unha
eucariótica, e identifica os orgánulos citoplasmático
presentes nelas.

 CAA

 CMCCT

 CD
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Bioloxía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

vexetais.

 d

 e

 l

 B2.3.  Morfoloxía celular.  Composición,  estrutura,
funcións  e  propiedades  das  envolturas  e  dos
orgánulos celulares.

 B2.4.  Modelos  de  organización  celular  en
procariotas  e  eucarióticas.  Células  animais e
vexetais.

 B2.5.  Observación  microscópica  de  células
procariotas  e  eucariotas  tanto  animais  como
vexetais.

 B2.2.  Interpretar  e  identificar  a  estrutura  dunha
célula  eucariótica  animal  e  dunha  vexetal,
representar  os  seus  orgánulos  e  describir  a  súa
función.

 BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos
e recoñece as súas estructuras.

 CSIEE

 BB2.2.2.  Analiza  a  relación  entre  a  composición
química,  a  estrutura  e  a  ultraestructura dos
orgánulos celulares, e a súa función.

 CSIEE

 CAA

 i  B2.6. Ciclo celular.  B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as súas
fases.

 BB2.3.1.  Identifica  as  fases  do  ciclo  celular,  e
explica  os  principais  procesos  que  acontecen  en
cada unha.

 CCL 

 CD

 e

 l

 B2.7. División celular.  Mitose en células animais e
vexetais.

 B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para
a  reprodución  sexual.  Importancia  da  reprodución
sexual na evolución dos seres vivos.

 B2.9. Observación de células en mitose. Estudo das
fases da división celular.

 B2.4.  Distinguir  e  identificar  os  tipos  de  división
celular, e desenvolver os acontecementos que teñen
lugar en cada fase.

 BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas
as  fases  da  mitose  e  da  meiose,  e  indica  os
acontecementos básicos que se producen en cada
unha.

 CAA

 CMCCT

 CD

 BB2.4.2.  Establece  as  analoxías  e  as  diferenzas
máis significativas entre mitose e meiose.

 CAA

 CSIEE

 e  B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para
a  reprodución  sexual.  Importancia  da  reprodución
sexual na evolución dos seres vivos.

 B2.5.  Argumentar  a  relación  da  meiose  coa
variabilidade xenética das especies.

 BB2.5.1.  Resume  a  relación  da  meiose  coa
reprodución  sexual,  o  aumento  da  variabilidade
xenética e a posibilidade de evolución das especies.

 CAA

 CCL 

 CMCCT

 e

 i

 m

 B2.10. Importancia da membrana nos fenómenos de
transporte.  Tipos  de  transporte.  Endocitose  e
exocitose.

 B2.6.  Examinar  e  comprender  a  importancia  das
membranas  na  regulación  dos  intercambios
celulares  para  o  mantemento  da  vida,  e  realizar
experiencias sobre a plasmolise e a turxescencia.

 BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos
de transporte  a  través  das  membranas,  e  explica
detalladamente as características de cada un.

 CAA

 CCL 

 CSIEE
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 l  B2.11.  Introdución  ao  metabolismo:  catabolismo  e
anabolismo.

 B2.12. Reaccións metabólicas: aspectos enerxéticos
e de regulación.

 B2.7.  Comprender  e  diferenciar  os  procesos  de
catabolismo e anabolismo, e establecer  a relación
entre ambos.

 BB2.7.1. Define e interpreta os procesos catabólicos
e  os  anabólicos,  así  como  os  intercambios
enerxéticos asociados a eles.

 CAA

 CSIEE

 CCL 

 e

 i

 f

 B2.13.  Respiración  celular:  o  seu  significado
biolóxico.  Orgánulos  celulares  implicados  no
proceso respiratorio.

 B2.8.  Describir  as  fases  da  respiración  celular,
identificando rutas e produtos iniciais e finais.

 BB2.8.1. 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.

 CAA

 CMCCT

 i  B2.14.  Diferenzas  entre  as  vías  aeróbicas  e
anaeróbicas.

 B2.15.  As  fermentacións  e  as  súas  aplicacións.
Observación do proceso de fermentación mediante
lévedos.

 B2.9. Diferenciar a vía aeróbica da anaeróbica.  BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas,
e  establece  a  súa  relación  co  seu  rendemento
enerxético.

 CMCCT

 BB2.9.2. Valora a importancia das fermentacións en
numerosos procesos industriais, e recoñece as súas
aplicacións.

 CCEC

 CSC

 l  B2.16.  Fotosíntese:  localización  celular  en
procariotas  e  eucarióticas.  Etapas  do  proceso
fotosintético. Balance global.

 B2.10.  Pormenorizar  os procesos que teñen lugar
en cada fase da fotosíntese.

 BB2.10.1.Identifica  e  clasifica  os  tipos  de
organismos fotosintéticos.

 CAA

 CSIEE

 BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva a
cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen
lugar.

 CAA

 a

 l

 B2.17. Importancia biolóxica da fotosíntese.  B2.11.  Xustificar  a  importancia  biolóxica  da
fotosíntese como proceso de biosíntese,  individual
para  os  organismos  pero  tamén  global  no
mantemento da vida na Terra.

 BB2.11.1.  Contrasta  a  importancia  biolóxica  da
fotosíntese para o mantemento da vida na Terra.

 CSC

 CCEC

 e

 i

 B2.18. Quimiosíntese.  B2.12. Argumentar a importancia da quimiosíntese.  BB2.12.1. Valora o papel biolóxico dos organismos
quimiosintéticos. 

 CCEC

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

Bioloxía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 3. Xenética e evolución

 i

 d

 B3.1. Xenética molecular.  Importancia biolóxica do
ADN  como  portador  da  información  xenética.
Concepto de xene.

 B3.1.  Analizar  o papel  do  ADN como portador  da
información xenética.

 BB3.1.1.  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.

 CCL 

 CSC

 CCEC

 l  B3.2.  Replicación  do  ADN.  Etapas  da  replicación.
Diferenzas  entre  o  proceso  replicativo entre
eucarióticas e procariotas.

 B3.2.  Distinguir  as  etapas  da  replicación  e  os
encimas implicados nela.

 BB3.2.1.  Diferencia  as  etapas  da  replicación  e
identifica  os  encimas  implicados  nela.

 CAA

 CMCCT

 i

 l

 B3.3. ARN: tipos e funcións.

 B3.4. Fluxo da información xenética nos seres vivos.

 B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e tradución
xenéticas  en  procariotas  e  eucarióticas.  O  código
xenético na información xenética.

 B3.3. Establecer a relación do  ADN coa síntese de
proteínas.

 BB3.3.1.  Establece a relación do  ADN co proceso
da síntese de proteínas.

 CAA

 CMCCT

 i  B3.3. ARN: tipos e funcións.

 B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e tradución
xenéticas  en  procariotas  e  eucarióticas.  O  código
xenético na información xenética.

 B3.6. Resolución de problemas de xenética molecular.

 B3.4.  Determinar  as  características  e  as  funcións
dos ARN.

 BB3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a función de
cada un nos procesos de transcrición e tradución.

 CAA

 BB3.4.2.  Recoñece  e  indica  as  características
fundamentais  do  código  xenético,  e  aplica  ese
coñecemento á resolución de problemas de xenética
molecular.

 CAA

 CMCCT

 g

 m

 B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e tradución
xenéticas  en  procariotas  e  eucarióticas.  O  código
xenético na información xenética.

 B3.6. Resolución de problemas de xenética molecular.

 B3.7. Regulación da expresión xénica.

 B3.5. Elaborar e interpretar esquemas dos procesos
de  replicación,  transcrición  e  tradución,  e  a
regulación da expresión xénica.

 BB3.5.1.  Interpreta  e  explica  esquemas  dos
procesos de replicación, transcrición e tradución.

 CD

 CMCCT

 BB3.5.2.  Resolve  exercicios  prácticos  de
replicación, transcrición e tradución, e de aplicación
do código xenético.

 CMCCT
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 BB3.5.3. Identifica e distingue os encimas principais
relacionados  cos  procesos  de  transcrición  e
tradución.

 CAA

CD

 e

 ñ

 B3.8. Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos.  B3.6. Definir o concepto de mutación e distinguir os
principais tipos e axentes mutaxénicos.

 BB3.6.1.  Describe  o  concepto  de  mutación  e
establece a súa relación cos fallos na transmisión da
información xenética.

 CCL 

 BB3.6.2.  Clasifica  as  mutacións  e  identifica  os
axentes mutaxénicos máis frecuentes.

 CAA

 CSC

 h

 l

 ñ

 B3.9. Mutacións e cancro.

 B3.10. Implicacións das mutacións na evolución e
na aparición de novas especies.

 B3.7.  Relacionar  mutación  e  cancro.  Destacar  a
importancia  das  mutacións  na  evolución  das
especies.

 BB3.7.1.  Asocia  a  relación  entre  a  mutación  e  o
cancro,  e determina os riscos que implican algúns
axentes mutaxénicos.

 CAA

 CSC

 CCEC

 BB3.7.2.  Destaca a importancia das mutacións na
evolución e na aparición de novas especies.

 CAA

 CSC

 CCEC

 a

 g

 B3.11. Enxeñaría xenética.  Principais  liñas actuais
de  investigación.  Organismos  modificados
xeneticamente.

 B3.8.  Desenvolver  os  avances  máis  recentes  no
ámbito  da  enxeñaría  xenética,  así  como  as  súas
aplicacións.

 BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as
técnicas  desenvolvidas  nos  procesos  de
manipulación  xenética  para  a  obtención  de
organismos transxénicos.

 CSIEE

 CSC

 CCEC

 a

 c

 d

 B3.12.  Proxecto  xenoma:  repercusións  sociais  e
valoracións éticas da manipulación xenética e das
novas terapias xénicas.

 B3.9.  Analizar  os  progresos  no  coñecemento  do
xenoma  humano  e  a  súa  influencia  nos  novos
tratamentos.

 BB3.9.1. 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.

 CSC

 CCEC

 b

 e

 m

 B3.13.  Xenética  mendeliana.  Teoría  cromosómica
da  herdanza.  Determinismo  do  sexo  e  herdanza
ligada ao sexo e influída polo sexo.

 B3.10.  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.

 BB3.10.1. 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.

 CAA

 CMCCT
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 b

 i

 B3.14. Evidencias do proceso evolutivo.  B3.11. Diferenciar evidencias do proceso evolutivo.  BB3.11.1.  Argumenta evidencias  que demostran o
feito evolutivo.

 CSIEE

 CCL 

 m  B3.15. Darwinismo e neodarwinismo: teoría sintética
da evolución.

 B3.12.  Recoñecer  e  diferenciar  os  principios  da
teoría darwinista e neodarwinista.

 BB3.12.1.  Identifica  os  principios  da  teoría
darwinista  e  neodarwinista,  e  compara  as  súas
diferenzas.

 CAA

 a  B3.16.  Xenética  de  poboacións.  Frecuencias
xénicas e a súa relación coa evolución.

 B3.13.  Relacionar  o  xenotipo  e  as  frecuencias
xénicas  coa  xenética  de  poboacións  e  a  súa
influencia na evolución.

 BB3.13.1.  Distingue  os  factores  que  inflúen  nas
frecuencias xénicas.

 CMCCT

 BB3.13.2. Comprende e aplica modelos de estudo
das frecuencias xénicas na investigación privada e
en modelos teóricos.

 CAA

 CMCCT

CSIEE

 d

 e

 l

 B3.17. A mutación e a recombinación xénica como
procesos  que  xeran  cambios  e  adaptacións.
Principios da selección natural.

 B3.14.  Recoñecer  e  indicar  a  importancia  da
mutación  e  a  recombinación  como  motores  da
evolución.

 BB3.14.1.  Ilustra  a  relación  entre  mutación  e
recombinación, o aumento da diversidade e a súa
influencia na evolución dos seres vivos.

 CSC

 CCEC

 l

 a

 B3.18. Evolución e biodiversidade.

 B3.19.  Proceso  de  especiación.  Modelos  de
especiación.

 B3.15.  Analizar  os  factores  que  incrementan  a
biodiversidade  e  a  súa  influencia  no  proceso  de
especiación.

 BB3.15.1. Distingue tipos de especiación e identifica
os  factores  que  posibilitan  a  segregación  dunha
especie orixinal en dúas especies diferentes.

 CCEC

 CAA

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

 l

 m

 B4.1.  Microbioloxía.  Concepto  de  microorganismo.
Microorganismos con organización celular e sen ela.

 B4.1.  Diferenciar  os  tipos  de  microorganismos  en
función da súa organización celular.

 BB4.1.1.  Clasifica  os  microorganismos  no  grupo
taxonómico ao que pertencen.

 CSIEE

 e  B4.2.  Virus,  outras  formas  acelulares  e  partículas
infectivas  subvirais.  Bacterias.  Fungos
microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas.

 B4.3. Observación microscópica de protozoos, algas
e fungos.

 B4.2.  Describir  as  características  estruturais  e
funcionais dos grupos de microorganismos.

 BB4.2.1.  Analiza  a estrutura e a composición  dos
microorganismos e relaciónaas coa súa función.

 CSIEE

 l  B4.4.  Métodos  de  estudo  dos  microorganismos.  B4.3. Identificar os métodos de illamento, cultivo e  BB4.3.1.  Describe  técnicas  instrumentais  que  CD
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 m Esterilización e pasteurización.

 B4.5.  Realización  de  experiencias  de  cultivo  de
microorganismos.

esterilización dos microorganismos. permiten  o  illamento,  o  cultivo  e  o  estudo  dos
microorganismos para a experimentación biolóxica.

 CMCCT

 a

 l

 B4.6. Microorganismos nos ciclos xeoquímicos.  B4.4.  Valorar  a  importancia  dos  microorganismos
nos ciclos xeoquímicos.

 BB4.4.1.  Recoñece e explica o papel  fundamental
dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos.

 CCL 

 CMCCT

 b

 c

 d

 B4.7. Microorganismos como axentes produtores de
doenzas.

 B4.5.  Recoñecer  e  numerar  as  doenzas  máis
frecuentes  transmitidas  polos  microorganismos,
utilizando  o  vocabulario  axeitado  relacionado  con
elas.

 BB4.5.1.  Relaciona os microorganismos patóxenos
máis frecuentes coas doenzas que orixinan.

 CSC

 CD

 a

 c

 g

 ñ

 B4.8.  Biotecnoloxía.  Utilización  dos
microorganismos nos procesos industriais: produtos
elaborados por biotecnoloxía.

 B4.9.  Realización  de  experiencias  con
microorganismos fermentadores.

 B4.6.  Avaliar as  aplicacións  da  biotecnoloxía  e  a
microbioloxía  na  industria  alimentaria  e
farmacéutica, e na mellora do medio.

 BB4.6.1.  Analiza  a  intervención  dos
microorganismos en numerosos procesos naturais e
industriais, e as súas numerosas aplicacións

 CAA

 CCEC

 CSC

 CMCCT

 BB4.6.2.  Recoñece  e  identifica  os  tipos  de
microorganismos  implicados  en  procesos
fermentativos de interese industrial.

 CCEC

 CSC

 CMCCT

 BB4.6.3. 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.

 CD

 CMCCT

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións

 d

 e

 b

 B5.1.  Concepto  actual  de  inmunidade.  Sistema
inmunitario. Defensas internas inespecíficas.

 B5.1. Desenvolver o concepto actual de inmunidade.  BB5.1.1.  Analiza  os  mecanismos  de  autodefensa
dos  seres  vivos  e  identifica  os  tipos  de  resposta
inmunitaria.

 CAA

 CSIEE

 l

 i

 B5.2. Inmunidade específica: características e tipos
(celular e humoral). Células responsables.

 B5.2.  Distinguir  inmunidade  inespecífica  e
específica, así como as súas células respectivas.

 BB5.2.1. Describe as características e os métodos
de  acción  das  células  implicadas  na  resposta

 CCL 
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 B5.3. Identificación de células inmunitarias mediante
a súa observación.

inmune.

 i

 l

 B5.4. Mecanismo de acción da resposta inmunitaria.
Memoria inmunolóxica.

 B5.3.  Discriminar  resposta  inmune  primaria  e
secundaria.

 BB5.3.1.  Compara  as  características  da  resposta
inmune primaria e secundaria.

 CAA

 e

 g

 i

 B5.5.  Antíxenos  e  anticorpos.  Estrutura  dos
anticorpos.  Formas  de  acción.  A  súa  función  na
resposta inmune.

 B5.4. Definir os conceptos de antíxeno e anticorpo,
e identificar a estrutura dos anticorpos.

 BB5.4.1.  Define  os  conceptos  de  antíxeno  e  de
anticorpo, e recoñece a estrutura e a composición
química dos anticorpos.

 CCL 

 CAA

 i

 l

 B5.6.  Reacción  antíxeno-anticorpo:  tipos  e
características.

 B5.5.  Diferenciar  os  tipos  de  reacción  antíxeno-
anticorpo.

 BB5.5.1.  Clasifica  os  tipos  de  reacción  antíxeno-
anticorpo e resume as características de cada un.

 CAA

 i

 l

 B5.7.  Inmunidade  natural  e  artificial  ou  adquirida.
Soros e vacinas. A súa importancia na loita contra
as doenzas infecciosas.

 B5.6.  Diferenciar  inmunidade  natural  e  artificial,  e
soro e vacina.

 BB5.6.1.  Destaca  a  importancia  da  memoria
inmunolóxica no mecanismo de acción da resposta
inmunitaria  e  asóciaa  coa  síntese  de  vacinas  e
soros.

 CAA

 m

 h

 ñ

 B5.8.  Disfuncións  e  deficiencias  do  sistema
inmunitario. Alerxias e inmunodeficiencias.

 B5.9. Sistema inmunitario e cancro.

 B5.7. Investigar a relación entre as disfuncións do
sistema inmune e algunhas patoloxías frecuentes.

 BB5.7.1.  Resume  as  principais  alteracións  e
disfuncións  do  sistema  inmunitario,  e  analiza  as
diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias.

 CCL 

 CSIEE

 h

 g

 a

 B5.10.  A  SIDA  e  os  seus  efectos  no  sistema
inmunitario.

 B5.8. Analizar e describir o ciclo do virus do VIH.  BB5.8.1.  Describe  o ciclo  de desenvolvemento do
VIH.

 CAA

 CD

 CCL 

 e

 i

 B5.11. Doenzas autoinmunes.  B5.9. Describir o proceso de autoinmunidade.  BB5.9.1.  Clasifica  e  cita  exemplos  das  doenzas
autoinmunes  máis  frecuentes,  así  como  os  seus
efectos sobre a saúde.

 CSIEE

 CSC

 CCEC

 e

 a

 B5.12.  Anticorpos  monoclonais  e  enxeñaría
xenética.

 B5.10.  Argumentar  e  valorar  os  avances  da
inmunoloxía e a enxeñaría xenética nos tratamentos
con  anticorpos  monoclonais  e  os  transplantes  de

 BB5.10.1.  Recoñece  e  valora  as  aplicacións  da
inmunoloxía  e  da  enxeñaría  xenética  para  a
produción de anticorpos monoclonais.

 CSC

 CCEC
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Bioloxía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

 c  B5.13.  Transplante  de  órganos  e  problemas  de
rexeitamento.  Reflexión  ética  sobre  a  doazón  de
órganos, medula e sangue.

órganos, e a problemática do rexeitamento.  BB5.10.2.  Describe  os  problemas  asociados  ao
transplante de órganos, e identifica as células que
actúan.

 CAA

 CSC

 CCEC

 BB5.10.3.  Clasifica  e  entende  os  tipos  de
transplantes,  e relaciona os avances neste ámbito
co impacto futuro na doazón de órganos, medula e
sangue. 

 CSC

 CCEC

 
1º AVALIACIÓN

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FÍSICO QUÍMICA DA VIDA 

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
CONTIDOS MÍNMOS

PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DEDE

AVALIACIÓN

B1.1.1. Describe 

técnicas instrumentais e 

métodos físicos e 

químicos que permiten o 

illamento das moléculas 

e a súa contribución ao 

grande avance da 

experimentación 

X Coñece e describe as técnicas que se utilizan para 

separar substancias.

Observa e interpreta curvas de glucemia e de 

insulina.

Describe o proceso que leva a cabo para relacionar a

calidade dos alimentos cos polisacáridos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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biolóxica. Identifica lípidos que resultan de cadeas 

hidrocarbonadas e da polimerización de moléculas.

B1.1.2. Clasifica os tipos

de bioelementos 

relacionando cada un 

coa súa proporción e coa

súa función biolóxica.

X Explica por que é indispensable a presenza de 

bioelementos aínda que aparezan en proporcións 

ínfimas.

Diferencia os grupos de bioelementos e explica por 

que un grupo permite que se constrúa a materia viva 

e outro permite que se obteña enerxía a partir de 

materia orgánica.

Identifica o bioelemento imprescindible na 

contracción muscular.

Identifica os grupos funcionais que forman os 

glícidos.

Clasifica os monosacáridos segundo a posición do 

grupo carbonilo.

Clasifica os monosacáridos segundo o número de 

átomos de carbono en triosas, tetrosas, pentosas e 

hexosas.

Recoñece a proporción dos elementos que constitúen

algúns compostos.

Recoñece os bioelementos que forman as proteínas.

Recoñece os bioelementos que forman os ácidos 

nucleicos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, proxectos persoais ou de grupo

B1.1.3. Discrimina os 

enlaces químicos que 

permiten a formación de 

moléculas inorgánicas e 

X Determina o átomo máis electronegativo de entre 

dous átomos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).
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orgánicas presentes nos 

seres vivos.

Explica por que non é posible a existencia de 

hidróxeno na atmosfera.

Debuxa e define o enlace entre unha molécula de -

glicopiranosa e unha molécula de -frutofuranosa e 
explica se é mono ou dicarbonílico, ou . 

Recoñece os nomes químicos de disacáridos.

Debuxa a estrutura de tetrasacáridos constituídos por

glicosas unidas mediante uns enlaces dados.

Identifica osenlaces Van der Waaks que se forman 

nas unións entre ácidos graxos.

Identifica os enlaces que unen os bioelementos que 

compoñen as proteínas.

Recoñece os enlaces que manteñen estabilizada as 

formas das estruturas primaria, secundaria, terciaria e

cuaternaria das proteínas.

Identifica os enlaces que unen os bioelementos que 

compoñen os ácidos nucleicos.

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B1.2.1.Relaciona a 

estrutura química da 

auga coas súas funcións

biolóxicas.

X Analiza o comportamento líquido da auga.

Explica as propiedades e as funcións da auga.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, proxectos persoais ou de grupo

B1.2.2.Distingue os tipos

de sales minerais, e 

relaciona a composición 

coa función.

X Pescuda a existencia de sales minerais nos 

esqueletos.

Explica a que se debe a flexibilidade dos ósos nos 

seres que acaban de nacer e a fraxilidade nos ósos 

de organismos vellos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
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textuais, proxectos persoais ou de grupo

B1.2.3.Contrasta e 

realiza experiencias dos 

procesos de difusión, 

osmose e diálise, e 

interpreta a súa relación 

coa concentración salina

das células.

X Explica os procesos de osmose nos seres vivos e a 

estabilidade do grao de acidez ou pH.

Pescuda a acidez ou basicidade dun medio.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B1.3.1. Recoñece e 

clasifica os tipos de 

biomoléculas orgánicas, 

e relaciona a súa 

composición química coa

súa estrutura e coa súa 

función.

X Analiza e clasifica os diferentes tipos de 

biomoléculas.

Indica a diferenza entre materia viva e materia 

orgánica.

Clasifica os glícidos en monosacáridos, 

oligosacáridos e polisacáridos e identifica que tipo se 

emprega para almacenar enerxía.

Describe características da estrutura dos 

monosacáridos: determina as moléculas e determina 

cando son dextroxiras ou levoxiras; deduce a 

estrutura molecular da D-treosa; calcula e debuxa L-

cetopentosas; comprende a ciclación dos 

monosacáridos.

Determina o tipo de moléculas ás que se asocian os 

glícidos e a función que desempeñan.

Recoñece as características dos polisacáridos.

Clasifica os lípidos segundo presenten ou non ácidos 

graxos e describe as súas propiedades.

Clasifica os lípidos en simples e complexos e explica 

as súas características, propiedades e funcións.

Identifica compostos pola súa composición química e 
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a súa estrutura.

Constrúe un diacilglicérido mediante a esterificación 

de moléculas.

Escribe a fórmula de triglicéridos.

Determina a que lípidos corresponden a estrutura, a 

función e as características dalgunhas moléculas.

Recoñece a estrutura e as propiedades dos 

aminoácidos que forman as proteínas e clasifícaos.

Identifica as características e a disposición espacial 

de enlaces peptídicos.

Identifica os catro niveles estruturais das proteínas e 

os enlaces que posibilitan a unión entre as moléculas 

das distintas estruturas.

Recoñece as proteínas do glute e clasifícaas no 

grupo ao que pertencen.

Relaciona as proteínas coas súas funcións.

Clasifica o ADN segundo a súa forma e identifica os 

lugares da célula en que se atopan os distintos tipos 

de ADN.

B1.3.2. Deseña e realiza

experiencias 

identificando en mostras 

biolóxicas a presenza de

moléculas orgánicas.

X Realiza unha diálise e explica os resultados obtidos.

Explica como se realiza a análise para comprobar a 

redución de azucres dos monosácaridos co reactivo 

Fehling.

Investiga e describe a composición do reactivo 

Fehling.

Explica como se interconverten moléculas en 

disolución.

Recoñece glícidos no laboratorio; describe as 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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dispersións dos polisacáridos e escribe a reacción de 

hidrólise da sacarosa.

Recoñece a reacción química que se produce entre 

un aceite ou graxa e un sal e explica como se crea 

unha capa de glicerina.

Comproba e explica a capacidade emulxente dos 

xabóns.

Aplica a proba de Biuret para determinar a presenza 

de proteínas en determinadas mostras.

Realiza unha práctica para recoñecer proteínas 

mediante a perda da súa estrutura.

Pescuda as porcentaxes das bases que se atopan 

nun ADN manexando datos experimentais sobre a 

estrutura secundaria do ADN.

Identifica secuencias de ADN.

Realiza a extracción do ADN 

B1.3.3.Contrasta e 

relaciona os procesos de

diálise, centrifugación e 

electroforese, e 

interpreta a súa relación 

coas biomoléculas 

orgánicas.

X Contrasta e describe as técnicas que se utilizan para 

separar substancias: centrifugación, diálise e 

electroforese

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B1.4.1.Identificar os 

tipos de monómeros que

forman as 

macromoléculas 

biolóxicas e os enlaces 

que os unen.

X Identifica os monosacáridos como os glícidos máis 

simples.

Identifica os enlaces de hidróxeno entre os grupos 

carboxilos.

Identifica os compoñentes das proteínas e os enlaces

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
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que os unen.

Identifica os compoñentes dos ácidos nucleicos e 

nomea os enlaces que os unen.

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B1.5.1.Describe a 

composición e a función 

das principais 

biomoléculas orgánicas.

X Busca información sobre os métodos de separación 

da materia viva e explícaos.

Explica por que a sacarosa non reduce o reactivo 

Fehling.

Observa e describe a ciclación das hexosas e da 

molécula D-ribosa.

Identifica a composición química dos glícidos.

Realiza un esquema dos tipos de lípidos e as súas 

funcións biolóxicas.

Explica a función transportadora das lipoproteínas.

Realiza un estudo sobre os beneficios do omega 3 na

saúde.

Describe a composición dos aminoácidos e a unión 

entre eles mediante enlaces peptídicos, e escribe as 

súas fórmulas.

Explica as propiedades de solubilidade, 

especificidade e procesos de desnaturalización e 

renaturalización das proteínas.

Explica a importancia das proteínas nos transplantes 

de órganos.

Explica a importancia da hemoglobina para a 

respiración dos organismos.

Determina o tipo de ácido nucleico a partir da 

porcentaxe de bases nitroxenadas.

Explica a desnaturalización e renaturalización e 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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outras características, propiedades e funcións do 

ADN.

Describe como se realiza a extracción do ADN do 

plátano e explica as aplicacións da extracción do 

ADN.

Explica características, propiedades e funcións de 

distintos tipos de ARN

B1.6.1.Contrasta o papel

fundamental dos 

enzimas como 

biocatalizadores, e 

relaciona as súas 

propiedades coa súa 

función catalítica.

X Explica a diferenza entre os enzimas amilasas e o R-

desramificantes.

Realiza un esquema da vía metabólica da dixestión 

dun glicóxeno ata chegar a glicosas.

Explica as consecuencias da acumulación de glicosa 

en células animais.

Identifica as vitaminas que pertencen aos lípidos 

insaponificables.

Determina o resultado da hidrólise do enzima tripsina 

nalgúns peptídicos.

Explica o significado do termo biocatalizador.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B1.7.1.Identifica os tipos 

de vitaminas asociando 

a súa imprescindible 

función coas doenzas 

que preveñen.

X Identifica as vitaminas que pertencen aos lípidos 

insaponificables.

Investiga sobre as consecuencias das 

hipervitaminosis das vitaminas D e A.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.1.1. Describe a 

estrutura e a 

composición química do 

ADN, e recoñece a súa 

X Clasifica o ADN segundo a súa forma.

Indica onde se poden atopar os distintos tipos de 

ADN.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía  



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

importancia biolóxica 

como molécula 

responsable do 

almacenamento, a 

conservación e a 

transmisión da 

información xenética.

Interpreta datos sobre os diferentes niveis estruturais 

do ADN eexplica a diferenza entre estes e os niveis 

de empaquetamento.

Explica a estrutura e composición química do ADN e 

recoñece a súa importancia como portador da 

información xenética.

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.2.1.Diferencia as 

etapas da replicación e 

identifica os enzimas 

implicados nela.

X Distingue as etapas de replicación e identifica os 

enzimas implicados nela.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.3.1.Establece a 

relación do ADN co 

proceso da síntese de 

proteínas.

X Relaciona o ADN co proceso de síntese de proteínas. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.4.1. Diferencia os 

tipos de ARN e a función

de cada un nos procesos

de transcrición e 

tradución.

X Explica as funcións de distintos tipos de ARN.

Distingue os tipos de ARN e a función de cada un 

deles nos procesos de transcrición e tradución.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.4.2. Recoñece e 

indica as características 

X Distingue as características máis importantes do 

código xenético e utiliza o aprendido para resolver 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 
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fundamentais do código 

xenético, e aplica ese 

coñecemento á 

resolución de problemas 

de xenética molecular.

problemas de xenética molecular. estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.5.1. Interpreta e 

explica esquemas dos 

procesos de replicación, 

transcrición e tradución.

X Descifra e explica esquemas dos procesos de 

replicación, transcrición e tradución.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.5.2.Resolve 

exercicios prácticos de 

replicación, transcrición 

e tradución, e de 

aplicación do código 

xenético.

X Resolve exercicios prácticos de replicación, 

transcrición e tradución, e de aplicación do código 

xenético.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.5.3. Identifica e 

distingue os enzimas 

principais relacionados 

cos procesos de 

transcrición e tradución.

   X Distingue e diferencia os principais enzimas en 

procesos de transcrición e tradución.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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2ª AVALIACIÓN

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º AV 2º Av 3º Av
CONTIDOS MÍNIMOS

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALICIACIÓN

B2.1.1.Compara unha 

célula procariota con 

unha eucariótica, e 

identifica os orgánulos 

citoplasmático presentes

nelas.

X

Identifica as diferenzas na organización dunha célula 

eucariota e dunha procariota.

Explica as diferenzas entre as paredes celulares de 

plantas, fungos e bacterias.

Identifica os elementos do citoesqueleto das células 

eucariotas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.2.1.Esquematiza os 

orgánulos 

citoplasmáticos e 

recoñece as súas 

estructuras.

X Explica a diferenza entre o nucléolo das células 

vexetais e das animais e compárao co nucléolo 

dunha célula dos fungos.

Analiza a organización das células vexetais, 

explicando a posición do núcleo e identificando as 

súas estruturas e orgánulos exclusivos.

Identifica a estrutura da membrana plasmática.

Recoñece a estrutura dinámica e asimétrica da 

membrana citoplásmática.

Recoñece a estrutura da parede celular das plantas.

Observa a epiderme da cebola e distingue a parede 

celular, o citoplasma e o núcleo.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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Realiza un esquema das substancias citoplasmáticas 

en células animais e vexetais.

Recoñece as diferenzas entre o retículo 

endoplasmático rugoso e o liso e explica as distintas 

funcións de cada un.

Recoñece a estrutura do aparello de Golgi.

Indica que son as cristas mitocondriais.

Observa, recoñece e debuxa cloroplastos, 

cromoplastos e amiloplastos e vacúolos.

 B2.2.2.Analiza a 

relación entre a 

composición química, a 

estrutura e a 

ultraestructura dos 

orgánulos celulares, e a 

súa función.

X Explica a relación estrutural entre o núcleo e o 

sistema endomembranoso dunha célula eucariota.

Analiza a estrutura das células procariotas e 

determina diferenzas entre cianobacterias e 

bacterias.

Identifica a composición da membrana plasmática.

Recoñece as características da membrana 

plasmática como a fluidez e explica como intervén o 

colesterol nela.

Enumera as funcións da membrana que dependen 

das proteínas que conteñen.

Identifica o compoñente principal de cada unha das 

estruturas da parede celular das plantas.

Comenta as vantaxes da composición do citosol e 

explica como varía a consistencia do citosol.

Diferencia a maneira de aproveitar os compoñentes 

en distintas células.

Explica a función dos filamentos intermedios nas 

células.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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Explica a diferenza entre un centrosoma con 

centríolos e un sen centríolos.

Establece a diferenza entre cilios e flaxelos.

Identifica os elementos que constitúen os ribosomas.

Indica o tipo de proteínas que permite a ancoraxe dos

ribosomas no retículo endoplasmático.

Explica as funcións do aparello de Golgi.

Identifica as diferenzas entre os vacúolos de células 

animais e de células vexetais.

Localiza os tipos de ARN e ADN que se atopan no 

núcleo da célula.

Analiza o número, o tamaño e a forma do núcleo.

Explica a composición e a estrutura da envoltura 

nuclear, do nucleoplasma, do nucléolo, da cromatina 

e dos cromosomas e relaciónaas coa súa función.

B3.1.1. 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.

X Explica que significa que a célula é a unidade 

xenética autónoma dos seres vivos.

Explica a diferenza entre o material xenético das 

bacterias e o das arqueobacterias.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.4.1.Recoñece en 

microfotografías e 

esquemas as fases da 

mitose e da meiose, e 

X Explica cal é a fase inicial da mitose. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 
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indica os 

acontecementos básicos

que se producen en 

cada unha.

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.6.1.Compara e 

distingue os tipos e os 

subtipos de transporte a 

través das membranas, 

e explica detalladamente

as características de 

cada un.

X Determina e explica que tipo de transporte teñen 

algunhas moléculas a través da membrana.

Explica exemplos de transporte activo da membrana 

como a bomba de sodio e potasio.

Explica os dous tipos de transporte da membrana: 

exocitose e endocitose, e diferencia os tipos de 

endocitose.

Recoñece os diferentes tipos de unións celulares e 

explica a función de cada unha.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.7.1.Define e 

interpreta os procesos 

catabólicos e os 

anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos

asociados a eles.

X Explica por que as células pancreáticas teñen 
numerosos ribosomas e relaciónao co proceso 
anabólico que leva a cabo para a biosíntese de 
proteínas.

Define os termos dictiosoma e cisterna e relaciónaos 
coa función do aparello de Golgi.

Explica as diferenzas entre os lisosomas primarios e 
os secundarios relacionadas coa dixestión 
intracelular.

Explica a función metabolizadora das cristas 

mitocondriais e da membrana.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.8.1.Sitúa, a nivel 

celular e a nivel de 

orgánulo, o lugar onde 

se produce cada un 

destes procesos, e 

diferencia en cada caso 

X Identifica as moléculas que funcionan como 

receptores de membrana e explica as súas 

características.

Recoñece as moléculas da matriz extracelular que 

poden medir varias micras de lonxitude.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
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as rutas principais de 

degradación e de 

síntese, e os enzimas e 

as moléculas máis 

importantes 

responsables dos 

devanditos procesos.

Localiza os ribosomas na célula eucariota.

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.10.1.Identifica e 

clasifica os distintos tipos

de organismos 

fotosintéticos.

X Explica como interviñeron os peroxisomas na 

fotosíntese osixénica das cianobacterias que 

permitiron a vida dos primeiros organismos 

anaeróbicos.

Diferenza e clasifica os grupos de plastos e indica 

que grupos levan a cabo a fotosíntese.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

BLOQUE I. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º Av 2º Av 3º Av
CONTIDOS MÍNMOS

PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS DEDE

AVALIACIÓN

B1.6.1.Contrasta o papel

fundamental dos 

enzimas como 

biocatalizadores, e 

relaciona as súas 

propiedades coa súa 

función catalítica.

X Explica o papel dos enzimas como biocatalizadores 

relacionando as súas propiedades coa súa función 

catalítica.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, proxectos persoais ou de grupo

B1.7.1.Identifica os tipos 

de vitaminas asociando 

a súa imprescindible 

función coas doenzas 

que preveñen.

X Sinala os tipos de vitaminas principais e a súa función

imprescindible para previr enfermidades.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
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correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, proxectos persoais ou de grupo
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 BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1º AV 2º AV 3º V
CONTIDOS MÍNIMOS

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

B2.7.1.Define e 
interpreta os procesos 
catabólicos e os 
anabólicos, así como os 
intercambios enerxéticos
asociados a eles.

X Explica os procesos catabólicos e anabólicos e os 

intercambios enerxéticos asociados a eles.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

B2.8.1.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 enzimas e 
as moléculas máis 
importantes 
responsables dos 
devanditos procesos.

X Sinala, a nivel celular e de orgánulo, onde se 

producen os procesos catabólicos e anabólicos. 

Diferencia as rutas principais de degradación e de 

síntese e os enzimas e moléculas máis importantes 

responsables dos devanditos procesos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.9.1.Contrasta as vías
aeróbicas e anaeróbicas,
e establece a súa 
relación co seu 
rendemento enerxético.

X Compara as vías aeróbicas e as anaeróbicas e 

establece a relación co seu diferente rendemento 

enerxético.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.9.2.Valora a 
importancia das 
fermentacións en 
numerosos procesos 

X É consciente da importancia das fermentacións para 

numerosos procesos industriais. Recoñece as súas 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 
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industriais, e recoñece 
as súas aplicacións.

diferentes aplicacións. (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.10.1.Identifica e 
clasifica os tipos de 
organismos 
fotosintéticos.

X Realiza a clasificación dos diferentes tipos de 

organismos fotosintéticos.

Detalla e realiza a clasificación dos diferentes 

organismos fotosintéticos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.10.2. Localiza a nivel 

subcelular onde se leva 

a cabo cada fase 

fotosintética, e destaca 

os procesos que teñen 

lugar.

X Sinala no cloroplasto onde se realiza cada unha das 

fases da fotosíntese.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.11.1.Contrasta a 

importancia biolóxica da 

fotosíntese para o 

mantemento da vida na 

Terra.

X É consciente da importancia da fotosíntese para o 

mantemento da vida na Terra.

 Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.12.1. Valora o papel 

biolóxico dos organismos

quimiosintéticos.

X É consciente da importancia que teñen os 

organismos quimiosintéticos e as funcións que 

realizan para posibilitar a vida na Terra.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1ºAV 2º AV 3º AV
CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B4.1.1. Clasifica os 
microorganismos no 
grupo taxonómico ao 
que pertencen.

X Clasifica os microorganismos segundo o grupo 

taxonómico ao que pertence.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B4.2.1. Analiza a 
estrutura e a 
composición dos 
microorganismos e 
relaciónaas coa súa 
función.

X Examina a estrutura e composición dos distintos 

microorganismos e relaciónaas coa súa función.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B4.3.1.Describe técnicas
instrumentais que 
permiten o illamento, o 
cultivo e o estudo dos 
microorganismos para a 
experimentación 
biolóxica.

X Explica distintas técnicas utilizadas para illar, cultivar 

e estudar os microorganismos e experimentar con 

eles de forma biolóxica.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B4.4.1.Recoñece e 
explica o papel 
fundamental dos 
microorganismos nos 
ciclos xeoquímicos.

X Examina e explica a función e importancia dos 

microorganismos nos ciclos xeoquímicos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario,

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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3ª AVALIACIÓN 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1º AV 2º AV 3º AV

CONTIDOS MÍNIMOS
PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

B2.3.1.Identifica as fases do ciclo celular, e 

explica os principais procesos que 

acontecen en cada unha.

X Detalla, de maneira adecuada, as fases do 

ciclo celular e explica que procesos ocorren 

en cada unha delas.
Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.4.1.Recoñece en microfotografías e 

esquemas as fases da mitose e da meiose, 

e indica os acontecementos básicos que se 

producen en cada unha.

X Recoñece as distintas fases da mitose e a 

meiose en microfotografías e esquemas. 

Explica os principais procesos que ocorren 

en cada unha delas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B2.4.2.Establece as analoxías e as 

diferenzas máis significativas entre mitose e 

meiose.

X Establece as analoxías e as diferenzas entre

entre mitose e meiose.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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B2.5.1.Resume  a  relación  da  meiose  coa

reprodución  sexual,  o  aumento  da

variabilidade  xenética  e  a  posibilidade  de

evolución das especies.

X Establece a relación entre a meiose e a 

reprodución sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a posibilidade de 

evolución das especies.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1º AV 2º AV 3º AV

CONTIDOS MÍNIMOS
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

B3.10.1. 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.

X Estuda e predí, utilizando os principios da 

xenética mendeliana, os resultados de 

exercicios de transmisión de caracteres 

autosómicos, caracteres ligados ao sexo e 

influídos polo sexo.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.13.1.Distingue os factores que inflúen 

nas frecuencias xénicas.

X Sinala os factores que inflúen nas 

frecuencias xénicas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.6.1. Describe o concepto de mutación e 

establece a súa relación cos fallos na 

transmisión da información xenética.

X Explica o concepto de mutación e establece 

a súa relación con fallos na transmisión da 

información xenética.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
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correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica os

axentes mutaxénicos máis frecuentes.

X Enumera os distintos tipos de mutacións e 

identifica os axentes mutaxénicos máis 

habituais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e

o cancro, e determina os riscos que implican

algúns axentes mutaxénicos.

X Relaciona mutación e cancro e determina o 

risco que levan algúns axentes mutaxénicos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.7.2. Destaca a importancia das 

mutacións na evolución e na aparición de 

novas especies.

X Comprende e valora a importancia das 

mutacións na evolución e na aparición de 

novas especies

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.8.1. Resume e realiza investigacións 

sobre as técnicas desenvolvidas nos 

procesos de manipulación xenética para a 

obtención de organismos transxénicos.

X Explica e busca información sobre os 

procesos de manipulación xenética para a 

obtención de organismos transxénicos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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B3.9.1. 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.

X Investiga sobre os descubrimentos máis 

recentes sobre o xenoma humano e as súas 

aplicacións en enxeñaría xenética. Valora 

desde o punto de vista ético os avances no 

campo da biotecnoloxía, a enxeñaría 

xenética e a clonación.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.11.1. Argumenta evidencias que 

demostran o feito evolutivo.

X Argumenta distintas evidencias que 

demostran o feito evolutivo.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.12.1.Identifica os principios da teoría 

darwinista e neodarwinista, e compara as 

súas diferenzas.

X Explica e compara os principios 

fundamentais das teorías darwinista e 

neodarwinista

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.13.1.Distingue os factores que inflúen 

nas frecuencias xénicas.

X Sinala os factores que inflúen nas 

frecuencias xenotípicas e xénicas.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.13.2.Comprende e aplica modelos de 

estudo das frecuencias xénicas na 

X Comprende e aplica modelos de estudo das 

frecuencias xénicas na investigación privada

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
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investigación privada e en modelos teóricos. e en modelos teóricos. para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.14.1. Ilustra a relación entre mutación e 

recombinación, o aumento da diversidade e 

a súa influencia na evolución dos seres 

vivos.

X Desenvolve a relación entre mutación e 

recombinación, o aumento da diversidade e 

a súa influencia na evolución dos seres 

vivos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B3.15.1. Distingue tipos de especiación e 

identifica os factores que posibilitan a 

segregación dunha especie orixinal en dúas 

especies diferentes.

X Diferencia os tipos de especiación e 

identifica os factores que posibilitan a 

segregación dunha especie.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS

ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE

1ºAV 2º AV 3º AV
CONTIDOS MÍNIMOS PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B4.3.1.Describe técnicas
instrumentais que 
permiten o illamento, o 
cultivo e o estudo dos 
microorganismos para a 
experimentación 
biolóxica.

X Explica distintas técnicas utilizadas para illar, cultivar 

e estudar os microorganismos e experimentar con 

eles de forma biolóxica.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B4.5.1. Relaciona os 
microorganismos 
patóxenos máis 
frecuentes coas doenzas
que orixinan.

X Establece a relación entre os microorganismos 

patóxenos máis frecuentes coas doenzas que 

orixinan.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B4.6.1. Analiza a 
intervención dos 
microorganismos en 
numerosos procesos 
naturais e industriais, e 
as súas numerosas 
aplicacións.

X Explica como inflúen os microorganismos en 

numerosos procesos naturais e industriais e as súas 

numerosas aplicacións.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B4.6.2. Recoñece e 
identifica os tipos de 
microorganismos 
implicados en procesos 
fermentativos de interese
industrial.

X Identifica os distintos tipos de microorganismos 

implicados en procesos fermentativos de interese 

industrial.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
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correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo

B4.6.3. 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.

X É consciente das aplicacións da biotecnoloxía e a 

enxeñaría xenética tanto na obtención de produtos 

farmacéuticos como enmedicina e en biorremediación

para o mantemento e mellora do medio.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 

textuais, proxectos persoais ou de grupo
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BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A INMUNOLOXÍA E A AS SÚAS APLICACIÓNS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
1º AV 2ª AV 3ª AV

INDICADORES DE LOGRO
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE

AVALIACIÓN

B5.1.1. Analiza os mecanismos de 

autodefensa dos seres vivos e identifica os 

tipos de resposta inmunitaria.

X Estuda os mecanismos de autodefensa dos 

seres vivos e identifica o tipo de resposta 

inmunitaria.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.2.1.Describe as características e os 

métodos de acción das células implicadas 

na resposta inmune.

X Explica as características e os métodos de 

acción das distintas células que interveñen 

na resposta inmune.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.3.1. Compara as características da 

resposta inmune primaria e secundaria.

X Diferenza entre resposta inmune primaria e 

secundaria.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.4.1.Define os conceptos de antíxeno e 

de anticorpo, e recoñece a estrutura e a 

composición química dos anticorpos.

X Explica os conceptos de antíxeno e 

anticorpo e detalla a estrutura e composición

química dos anticorpos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 
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correspondentes á unidade, outros documentos gráficos

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.5.1.Clasifica os tipos de reacción 

antíxeno-anticorpo e resume as 

características de cada un.

X Explica os diferentes tipos de reacción 

antíxeno-anticorpo e as súas características 

principais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.6.1.Destaca a importancia damemoria 

inmunolóxica no mecanismo de acción da 

resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese 

de vacinas e soros.

X É consciente da importancia da memoria 

inmunolóxica no mecanismo de acción da 

resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese 

de vacinas e soros.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.7.1.Resume as principais alteracións e 

disfuncións do sistema inmunitario, e analiza

as diferenzas entre alerxias e 

inmunodeficiencias.

X Realiza un resumo sobre as principais 

alteracións e disfuncións do sistema 

inmunitario. Examina as diferenzas entre 

alerxia e inmunodeficiencia.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.8.1. Describe o ciclo de 

desenvolvemento do VIH.

X  Explica o ciclo de desenvolvemento do VIH. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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. B5.9.1. Clasifica e cita exemplos das 

doenzas autoinmunes máis frecuentes, así 

como os seus efectos sobre a saúde.

X Enumera e explica como actúan sobre a 

saúde e dá exemplos das enfermidades 

autoinmunes máis frecuentes.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.10.1.Recoñece e valora as aplicacións 

da inmunoloxía e da enxeñaría xenética 

para a produción de anticorpos 

monoclonais.

X Recoñece e valora as aplicacións da 

Inmunoloxía e enxeñaría xenética para a 

produción de anticorpos monoclonais.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.10.2.Describe os problemas asociados 

ao transplante de órganos, e identifica as 

células que actúan.

X Explica que problemas leva o transplante de 

órganos e identifica as células que actúan.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo

B5.10.3.Clasifica e entende os tipos de 

transplantes, e relaciona os avances neste 

ámbito co impacto futuro na doazón de 

órganos, medula e sangue.

X Clasifica os tipos de transplantes e establece

a relación entre os avances neste ámbito e a

importancia nun futuro da doazón de 

órganos.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas 

para o estándar, valoración cualitativa do avance 

individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas de resposta múltiple 

correspondentes á unidade, outros documentos gráficos 

ou textuais, proxectos persoais ou de grupo
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

 A metodoloxía terá, un carácter eminentemente práctico, baseado na realización de variadas e
axeitadas  tarefas  experimentais  que  lle  permitan  ao  alumnado  alcanzar  as  destrezas
necesarias no manexo de material  de laboratorio,  microscopios,  técnicas de preparación e
tinguidura de mostras e resolución de problemas  O papel do alumno debe ser activo e o papel
do docente é o de facilitador do proceso de aprendizaxe. 
Potenciarase:  unha  memorización  comprensiva,  a  resolución  das  actividades  propostas,  a
investigación  e a análise de documentos científicos.   
Realizaranse actividades de laboratorio e favorecerase o manexo de modelos baseados nas
novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos. 
No suposto dun ensino semipresencial e non presencial, utilizarase a aula virtual para subir os
materiais a traballar. A resolución de dúbidas e entrega das tarefas será a través da mensaxería
da aula virtual e do correo electrónico O profesor poderá realizar videoconferencias en jitsi ou
plataformas similares, para explicar conceptos, resolver dúbidas ou realizar exames orais ou
escritos.  

7. MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiais escritos: apuntamentos,libros de texto, prensa,  claves de identificación, revistas 
científicas…
-Recursos Audiovisuais: vídeos, ordenador, cámara dixital, pantalla dixital,…
-Traballo práctico experimental (Laboratorio): manexo do microscopio, utilización de diversas 
substancias químicas, interpretación de estruturas biolóxicas,….
 
8 CRITERIOS DE  AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 Procedemento:  Observación  directa  do  traballo  diario,  análise  e  valoración  de  tarefas

especialmente creadas para o estándar, valoración cualitativa do avance individual (anotacións

e puntualizacións).

Instrumento: probas escritas  correspondentes ás unidades, outros documentos gráficos ou
textuais, proxectos persoais ou de grupo

 
O  proceso  de  avaliación  será  continuo  e  integrador,  constando  de  3  avaliacións  máis  a
avaliación inicial.
En  cada  avaliación  procuraranse  realizar,  como  mínimo,  dous  exames  escritos.  Se  a
cualificación  dalgunha  das  probas  fose  inferior  a   3,  non  faría  media  ,  e  teríase  que
recuperar dita avaliación , nas semanas seguintes ao remate da mesma, ao final do curso na
proba final ou cando o profesor o estime oportuno.
  A cualificación para a avaliación será:

- A media aritmética de todas as probas escritas realizadas que representan o 90% da
nota.  

- O desenvolvemento de actividades, a coherencia coa que expoñen ou argumentan,  a
orde de intervención nos debates,  a  súa precisión,  a presentación do traballo  realizado,  a
actitude  positiva  e  interese  polo  traballo  diario,  a  participación,  atención   e  dilixencia  no
desenvolvemento de actividades , o interese na realización das prácticas de laboratorio,   o
respecto polos compañeiros e polo profesor representan o 10% da nota.  

Durante  a  realización  das  probas  escritas  presenciais  o  alumnado  non  poderá  estar  en
posesión  de dispositivos telefónicos móbiles nin de calquera outro dispositivo electrónico ou de
outro tipo que permita o almacenamento de información. A posesión e/ou uso dalgún destes
dispositivos implicará a retirada do exame por parte do profesor e a cualificación deste cun cero
(0).
No caso de que un alumno/a falte a unha proba escrita/oral,  por razón xustificada, o profesor
poderá,  se así  o estima, repetir  a proba, ou se non, obter  a cualificación da avaliación de
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tódolos datos dispoñibles dese alumno/a. A non presentación a unha proba escrita sen causa
xustificada obxectiva, poderá ser cualificada negativamente.

Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, o profesor/a aplicará o sistema que
crea conveniente para recuperar as avaliacións a aqueles alumnos/as que non alcadasen os
mínimos dos estándares de aprendizaxe da Programación; normalmente será un exame escrito
con  preguntas  sobre  os  estándares  desa  avaliaciónque  realizará  nas   semanas  de  clase
seguintes  ao  remate  da  avaliación  Se  quedase  pendente  solo  a  3ª  avaliación,  esta
recuperaríase no exame global de final de curso.

Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser igual ou superior a 5 e se obterá de
realizar a media aritmética da cualificación das tres avaliacións .

Para os alumnos/as que NON aprobaran tódalas avaliacións deberán aprobar cada unha das
avaliacións  suspensas na  proba  final.  Se  non  o  conseguen  a  cualificación  final  será
suspenso. Excepcionalmente, si un alumno/a non aproba unha e solo unha parte da proba final,
compensarase  coas  cualificacións  das  outras  partes  sempre  que  a  nota  sexa  igual  ou
superior a 3’5  e o profesor  valore positivamente a actitude e o traballo realizado polo
alumno/a durante o curso 

Proba extraordinaria de xuño

A proba será un exame escrito que versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do
curso.
Unha  cualificación  positiva  (superior  a  5)  nesta  proba  requirirá  un  coñecemento  global  da
materia así como a demostración de que acadaron os estándares de aprendizaxe para este
curso, valorándose a coherencia, corrección, e o uso do vocabulario específico da materia na
elaboración das respostas.

9 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A

PRÁCTICA DOCENTE

- Porcentaxe de alumnado que acada unha valoración positiva na materia 
- Atención á diversidade, mecanismos postos en acción 
- Eficacia e efectividade dos recursos humanos e materiais empregados
- Metodoloxía: proposta de acción de aula variadas en canto á metodoloxía  
- Instrumentos de avaliación  
- Avaliación inicial
- Coordinación do equipo docente en relación co resto da comunidade educativa  
- Convivencia: clima de traballo  
- Eficiencia das medidas curriculares e organizativas utilizadas
- Contribución da práctica docente ao desenvolvemento xeral dos plans e proxectos do 

centro
- Memoria de final de curso

10. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS

MATERIAS PENDENTES

O alumnado de 2º Bacharelato coa Bioloxía e Xeoloxía pendente de 1º Bacharelato, deberá
seguir o Plan de Pendentes do departamento, segundo as datas acordadas polo centro. Cada
avaliación parcial de pendentes, consta de :
- Un boletín  de actividades, con preguntas sobre a materia que deberán que entregar   o  o día
do exame e terá unha ponderación do  25% da nota. A  xefa do departamento resolverá as
dúbidas, correxirá as actividades e seguirá a evolución do alumnado.  
- Un exame, que   terá  unha ponderación do 75% da nota.      
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 De non acadar unha nota igual ou superior a 5 en cada parcial, deberán presentarse ao exame
final, co parcial ou parciais non superados.
O  alumnado  que  non  supere  a   materia   durante  o  curso,  terá  dereito  a  presentarse  á
convocatoria   extraordinaria , na que entrará toda a materia.

11  PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO ALUMNADO ACREDITAR

OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, NO

CASO DO BACHARELATO 

O alumnado que teña que acreditar os coñecementos que posúe sobre a materia de Bioloxía e
Xeoloxía de 1º Bacharelato, realizará un exame sobre os contidos mínimos necesariaos para
cursar a Bioloxía de 2º Bach, antes do inicio do curso, coincidindo coas datas da convocatoria
extraordinaria. 

12.  DESEÑO  DA  AVALIACIÓN  INICIAL  E  MEDIDAS  INDIVIDUAIS  OU

COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS

SEUS RESULTADO

 Na  primeira  semana  do curso realizarase unha avaliación inicial ao alumnado,  que será
orientativa e serviralle ao profesor para analizar o nivel académico e as destrezas dos rapaces.
Esta avaliación inicial se apoiará :
- Na observación dos alumnos na aula
- Unha proba  oral de contidos sinxelos 
- Unha reunión co Departamento de Orientación  
Tras  esta  avaliación  inicial,  os  membros  do  Departamento  reuniranse  para  analizar  os
resultados e  as  medidas a adoptar. 
  

13 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Tras  a  reunión  da  avaliación  inicial  estableceranse  as  medidas  da  atención  a  diversidade
inividuais e/ou grupais , como os critarios de avaliación, e as adaptacións dos instrumentos da
avaliación que  dependerán das características do alumnado como  a modificación dos tempos
das probas.
  
14.  ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN 

Teñen especial importancia: 
Educación ambiental

O tratamento deste tema transversal realizarase tanto ó impartir os contidos básicos,
nos  que  se  deben  incluír  as  grandes  cuestións  da  educación  ambiental,  coma  nos
complementarios, nos que se deben formular aspectos do tema e tratalos monograficamente.

Algúns dos aspectos ós que se deben prestar maior atención no conxunto deste tema
transversal  son:  o  tratamento  dos  residuos  sólidos  urbanos,  o  control  dos  vertidos  de
substancias tóxicas, o impacto ambiental das emisións atmosféricas, a xestión dos recursos
naturais coma a auga, etc. En moitos casos, estes temas pódense tratar desde o punto de vista
de diferentes disciplinas. 

Educación para a saúde
Existen unha serie de aspectos moi importantes relacionados coa educación para a

saúde, que deben terse en conta. Entre eles destacan  a prevención de riscos de enfermidades
infecciosas e medidas a seguir na vida diaria para evitar alerxias, intoxicacións e infeccións por
fungos,  protistas  e  moneras,  os  perigos  das  radiacións,  etc.  as  medidas  de  hixiene  e
conservación  referentes  a  alimentos.  Recoñecer  e  valorar  a  importancia  da  auga  e  dos
alimentos na nosa vida, a súa calidade.
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Educación do consumidor
Aspectos coma o uso responsable da enerxía que utilizamos no fogar ou no cultivo de

vexetais,  a  elección  de  alimentos  adecuados,  o  coñecemento  das  repercusións  que  teñen
sobre o medio os produtos que consumimos, a importancia do tratamento dos residuos e as
técnicas de aforro a través do reciclado, etc. En conxunto, todos estes aspectos van dirixidos a
crear unha conduta de consumo responsable, respectuosa coas persoas e co medio.

Educación non sexista
No ámbito científico a presencia da muller é realmente importante, o que fai absurda a

discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como punto de partida e como
base para realizar unha educación para a igualdade de oportunidades que se estenda non só ó
medio científico, senón a tódolos aspectos da vida cotiá.

Educación cívica 
Estudarán   medidas para diminuír a emisión de dióxido de carbono e outros gases de efecto
invernadoiro; xestionar o consumo de auga e a dificultade de acceso á auga potable; preservar
a biodiversidade

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Ver Plan Anual AACCEE

16.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.

Os procedementos para avaliar a programación levaranse a cabo do xeito seguinte:
- Mediante  análise do seguimento e desenvolvemento da programación nas reunións de

departamento.
- Mediante a ficha que se cubre despois de cada avaliación e na que se realiza a análise no

documento  “avaliación da función docente”, na que se recollen aspectos relacionados co
desenvolvemento da programación e organización como: 

A adecuación  de obxectivos,  contidos  e  criterios  de  avaliación  ás  características  e
necesidades do alumnado.

A necesidade de modificar os procedementos de avaliación
A necesidade de levar a cabo medidas de atención á diversidade.

-     Mediante a memoria de fin de curso na que se recollan os resultados obtidos, os problemas
detectados e os posibles cambios a realizar na programación para o seguinte curso

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR (ver Plan Lector).

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC ( ver Plan TIC).
 

Narón, 20 de setembro de 2021

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
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DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

Dada a situación actual da pandemia, o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, 

programou a participación nas seguintes actividades:

 

- Charla sobre “o COVID e as vacinas” para 4º ESO, 1º Bach  e 2º Bach, durante o 

primeiro trimestre.

- Actividades do Día Internacional da muller na ciencia, para 1º ESO e 1º Bach, no 

segundo trimestre

- Actividades do Día do Medio Ambiente: visita a un ecosistema da nosa contorna  

para 1º ESO, 3º ESO, 4º ESO e 1º Bach, no terceiro trimestre.
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