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 1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica (1ª,2ª e 3ª avaliación)

 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

Bloque 2. A Terra no universo (1ª, 2ª avaliación)

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

 B2.1. Recoñecer as ideas principais sobre a
orixe  do  Universo,  e  a  formación  e  a
evolución das galaxias.

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

 CMCCT

 f(1ª)
 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(1ª)  B2.5. Os planetas no Sistema Solar.  B2.3.  Relacionar  comparativamente  a
posición dun planeta no sistema solar coas

 BXB2.3.1. Precisa as características que se
dan  no  planeta  Terra  que  permiten  o

 CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

súas características. desenvolvemento da vida nel, e que non se
dan nos outros planetas.

 f(1ª)  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(1ª)  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(1ª)  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
materiais  que  os  compoñen,  e  relaciona
esas características coa súa situación.

 CMCCT

 f(2ª)
 g
 n
 ñ

 B2.9. Minerais e rochas: propiedades,   B2.7.  Recoñecer  as  propiedades  e  as
características dos minerais e das rochas,  

 BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas   CMCCT
 CAA

 f(1ª)  B2.11. A atmosfera: composición e estrutura.
O  aire  e  os  seus  compoñentes.  Efecto

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

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

 CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

invernadoiro. Importancia da atmosfera para
os seres vivos.

do aire.  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

 f
 m

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

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

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

 CSC

 f(2ª)
 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(2ª)
 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.  Enumera  medidas  concretas
que colaboren nesa xestión.

 CSC
 CSIEE

 f(2ª)
 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

 f2ª)  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 (3ª avaliación)

 f
 l

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

 B3.1.  Recoñecer  a  importancia  da
biodiversidade   

 BXB3.1.1.  Estima  a  importancia  da
biodiversidade  e  aplica  criterios  de
clasificación  dos  seres  vivos,  relacionando

 CCEC
 CMCCT
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 m  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.

os animais e as plantas máis comúns co seu
grupo taxonómico.

 f  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.

 B3.2.  Categorizar  os  criterios  que  serven
para clasificar os seres vivos .

 BXB3.2.1. Identifica e recoñece exemplares
característicos de cada un destes grupos 

 CMCCT

 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

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

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

 BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e
animais propios dalgúns ecosistemas ou de

 CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 l
 ñ

extinción  e  especies  endémicas.
Adaptacións  dos  animais  e  as  plantas  ao
medio. Biodiversidade en Galicia.

plantas  sobrevivir  en  determinados
ecosistemas,  con  especial  atención  aos
ecosistemas galegos.

interese  especial  por  seren  especies  en
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

Bloque 4. Os ecosistemas (3ªavaliación)

 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

 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 (1ª, 2ª 3ª avaliación)

 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

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

 B5.3. Utilizar fontes de información variada.  BXB5.3.1.  Utiliza  diferentes  fontes  de
información, apoiándose nas TIC.

 CMCCT
 CD
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 2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

2.1 PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS
Procedementos: observación  do traballo diario/semanal, análise e valoración
de tarefas, valoración cualitativa do avance individual , puntualidade na 
entrega.

Instrumentos:   actividades específicas de recuperación  
Para  o  alumnado  que  na  primeira  e  na  segunda  avaliación  presencial  tiña
medidas de  reforzo educativo incrementarase nun 25% o tempo de entrega
dos exercicios e das probas.
O alumnado con ACI recibe apoio da especialista en PT.
2.2 CUALIFICACIÓN FINAL   
A cualificación final  obterase de realizar a media aritmética da primeira e a
segunda  avaliación,  sempre  que  estean  aprobadas.  Dita  media   poderá
incrementarse , como máximo, en 1’5 puntos, en función do traballo realizado
na terceira avaliación.

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE
3.1 ACTIVIDADES
-Realizaranse actividades de  recuperación,  de repaso, reforzo e de 
ampliación; dado que en 2º ESO non se imparte a materia de Bioloxía e 
Xeoloxía, e o número de alumnado que superou as dúas primeiras avaliacións 
é elevado.
3.2 METODOLOXÍA
O papel do alumno debe ser activo. O papel do docente é o de facilitador do
proceso  de  aprendizaxe,  favorecendo  a  motivación  por  aprender  para  que
comprendan, aprendan e saiban como usar o aprendido dentro e fora da aula.
Potenciarase : unha memorización comprensiva, a resolución das actividades
propostas, a investigación  e a análise de documentos científicos.  
3.3 MATERIAIS E RECURSOS
Materiais  escritos:  libro  de  texto  da  editorial  Santillana,  xornais,  artigos
científicos,  
Recursos Audiovisuais: vídeos, ordenador, ...
Traballo práctico experimental :interpretación de estruturas biolóxicas.
Utilizarase a aula virtual para subir os materiais a traballar. A resolución de 
dúbidas resolveranse  a través da mensaxería da aula virtual e do correo 
electrónico. Se o docente o considerara necesario, podería programar 
videoconferencias para explicar conceptos, resolver dúbidas ou realizar 
exames orais ou escritos

3.4 PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
Versará sobre todos os contidos impartidos na primeira e segunda avaliación.
Unha  cualificación  positiva  (superior  a  5)  requirirá  a  demostración  de  que
acadaron os estándares de aprendizaxe e as competencias clave, valorándose
a  coherencia,  corrección,  e  o  uso do  vocabulario  específico  da  materia  na
elaboración das respostas.
Constará de dúas partes: 
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- Un cuestionario con preguntas sobre a materia que deberán que entregar, escrito a man, o día do exame e terá unha ponderación do
25% da nota.
-  Un exame,  que  en función  da  situación  da pandemia  no  mes  de  setembro,   poderá  ser  telemático  (escrito/oral)  e  terá  unha
ponderación do 75% da nota.

3.5 ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE
 O alumnado de 2º da ESO coa materia pendente de 1º ESO pendente deberá  realizar as actividades de recuperación, propostas
sobre a organización celular, os tipos de células e os compoñentes celulares. As actividades serán enviadas individualmente por
mensaxería  da  aula virtual,  indicando o correo electrónico para a resolución  de dúbidas e para o envío das tarefas realizadas.
Ademáis,    as familias serán informadas por abalar,  do correo electrónico para enviar os deberes. A correcta realización destes
exercicios ponderará o 100% da nota .Para ser puntuadas  terán que ser entregados antes do 21de maio.
O alumnado que non supere as materias pendentes durante o curso, terá dereito a realizar unha proba  extraordinaria en setembro .
  
4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

4.1 INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIA
Para a comunicación, empregarase a aula virtual do instituto, o correo electrónico, videoconferencias (se así o considera o docente) e
abalar. 

4.2 PUBLICIDADE
A adaptación da Programación será publicada na páxina web do IES Terra de
Trasancos 
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 1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  (1º, 2ª e 3ª avaliación)

h
o

B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e escrita. B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico  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., 

B1.3. Realizar un traballo experimental . 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 (1ª avaliación)

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

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

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

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte. CMCCT

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

CMCCT
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entre célula animal e vexetal.

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 (1ª e 2ª  avaliación)

(1ª AVALIACIÓN) 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 pon exemplos .

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  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  

BXB3.6.1.  Establece  diferenzas  entre  as  doenzas  que
afectan as rexións dun mundo globalizado 

CSC
CSIEE
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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
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

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.  Relciona  os  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

(1ª,2ª AVALIACIÓN)
m

B3.15.  Anatomía  e  fisioloxía  dos  aparellos  dixestivo,
(1ª)respiratorio, circulatorio (2ª)e excretor.(2ª)

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
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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(2ª avaliación)
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

f(2ª avaliación)
m

B3.19. Coordinación e sistema nervioso: organización e
función. 

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

B3.19. Explicar a misión integradora do sistema nervioso
ante  diferentes  estímulos,  e  describir  o  seu
funcionamento.

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

CMCCT
CSC

f(2ª avaliación)
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 principais glándulas endócrinas
e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa
función.

CMCCT

f(2ª avaliación)
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

(3ª AVALIACIÓN)
m

B3.25.  Reprodución  humana.  Anatomía  e  fisioloxía  do
aparello reprodutor. (3ª)

B3.25.  Referir  os  aspectos  básicos  do  aparello
reprodutor   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

B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos(3ª )
B3.28. Doenzas de transmisión sexual: prevención.(3ª )

B3.27.  Comparar  os  métodos  anticonceptivos,
clasificalos  segundo  a  súa  eficacia  e  recoñecer  a
importancia dalgúns deles na prevención de doenzas
de transmisión sexual.

BXB3.27.1.  Discrimina  os  métodos  de  anticoncepción
humana.

CMCCT

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

CMCCT
CSC
CCEC

e
g

B3.29. Técnicas de reprodución asistida.(3ª ) B3.28.  Compilar  información  sobre  as  técnicas  de
reprodución  asistida  e  de  fecundación  in  vitro,  para
argumentar  o  beneficio  que  supuxo  este  avance

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

CMCCT
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m científico para a sociedade.

a
c
d
m

B3.30.  Reposta  sexual  humana.  Sexo  e  sexualidade.
Saúde e hixiene sexual.(3ª )

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 ( 3ª AVALIACIÓN)

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 B4.6. 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   que
esta actividade xeolóxica pode ser relevante.

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

f
g

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

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

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

CAA
CMCCT

Bloque 6. Proxecto de investigación(1ª,2ª e 3ª avaliación)

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
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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
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
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2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  

2.1 PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS
Procedementos: observación  do traballo diario/semanal, análise e 
valoración de tarefas, valoración cualitativa do avance individual , 
puntualidade na entrega.
Instrumentos:  proba escrita (70 % da cualificación)  e actividades (30% 
da cualificación), específicas de recuperación. Cómpre aprobar ambas 
partes por separado.
Para o alumnado que na primeira e na segunda avaliación presencial
tiña medidas de  reforzo educativo incrementarase nun 25% o tempo de
entrega dos exercicios e das probas.
O alumnado con ACI recibe apoio da especialista en PT.
2.2 CUALIFICACIÓN FINAL   
A cualificación final obterase de realizar a media aritmética da primeira e
a  segunda  avaliación.  Para  facer  media,  deberán  ter  a  primeira  e  a
segunda  avaliación  aprobadas.  A  cualificación  final  poderá
incrementarse,  como  máximo,  en  1’5  puntos,  en  función  do  traballo
realizado na terceira avaliación.

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE  

3.1 ACTIVIDADES
Realizaránse actividades de  recuperación para o alumnado con algunha
avaliación suspensa, de repaso e reforzo e de ampliación.

3.2 METODOLOXÍA
O papel do alumno debe ser activo. O papel do docente é o de facilitador
do proceso de aprendizaxe, favorecendo a motivación por aprender para
que comprendan, aprendan e saiban como usar o aprendido dentro e
fora da aula.
Potenciarase  unha  memorización  comprensiva,  a  resolución  de
actividades e   a análise de documentos científicos.
Utilizarase a aula virtual para subir os materiais a traballar. A resolución 
de dúbidas resolveranse  a través da mensaxería da aula virtual e do 
correo electrónico. Se o docente o considerara necesario, podería 
programar videoconferencias para explicar conceptos, resolver dúbidas 
ou realizar exames orais ou escritos

3.3 MATERIAIS E RECURSOS
Libro de texto da editorial Santillana,  xornais, recursos audiovisuais 
como vídeos, ordenador,aula virtual,..
 
3.4 PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
Versará  sobre  todos  os  contidos  impartidos  na  primeira  e  segunda
avaliación.

 Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

Curso 2019/2020



Unha cualificación positiva (igual ou superior a 5) requirirá  a demostración de que acadaron os estándares de aprendizaxe e as
competencias clave, 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,  escrito a man,  o día do exame e terá unha
ponderación do 25% da nota.
- Un exame, que en función da situación da pandemia no mes de setembro,  poderá ser telemático (escrito/oral) e terá unha
ponderación do 75% da nota.

3.5 ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE
 Non  hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

4.1 INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIA
Para a comunicación,  empregarase a aula virtual  do instituto,  videoconferencias (se así  o  considera o docente),  o correo
electrónico e abalar. 

4.2 PUBLICIDADE
A adaptación da Programación será publicada na páxina web do IES Terra de Trasancos 



IES TERRA DE TRASANCOS
CURSO: 4º ESO
MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA



ÍNDICE

 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

 Avaliación e cualificación.

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

 Información e publicidade. 



 Avaliación e cualificación. 

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 actuais de vida das 

persoas.

Expresa ideas fundamentais sobre a idade da 

Terra e os autores principais que as 

desenvolven, valorando a importancia 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 

estrutura e a composición 

da Terra.

X    Explica a estrutura da Terra segundo o modelo 

xeoquímico e segundo o modelo xeodinámico, 

analiza os dous modelos e compáraos.

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

B2.7.1. 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 continental 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 
relevo.

X    Interpreta as consecuencias que teñen sobre o 

relevo os movementos das placas litosféricas.

Recoñece as consecuencias que teñen sobre o 

relevo os movementos das placas litosféricas.

. 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

B2.10.1. 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 rochas.

Describe os pregamentos identificando os seus 

elementos principais e clasificándoos en tipos.

Distingue tipos de deformacións fráxiles e 

complexas.

Explica as diáclases e as fallas, identificando 

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 relevo, o modelado e a 

destrución de placas.

Describe o ciclo das rochas ao longo do proceso

de formación e de destrución do relevo.

. 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

B2.2.1. 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 intervalos 

dun xeocalendario de forma razoada.

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 ferramenta 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 

principios de superposición 

de estratos, superposición 

de procesos e correlación.

X    Explica os principios fundamentais da 

xeocronoloxía relativa (de superposición de 

estratos, superposición de procesos e 

correlación) e resolve problemas sinxelos de 

datación achegando conclusións propias.

. 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

B3.8.1. 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 

   X Mostra condutas de respecto, responsabilidade 

e coidado cara ao medio natural.

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.



preséntaos utilizando 

distintos medios.

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 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 

información adquirida en textos e imaxes para 

completar as súas actividades, os seus traballos e

os seus proxectos. Expón conclusións que 

xustifican e fundamentan os seus argumentos,e 

comunica esa información 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 expor 

información relacionada coas actividades 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 
aastenosfera 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 

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



formadas durante a oroxénese alpina; e/ou algún 
tema realcionado de actualidade

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 iniciativa 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 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

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 científica de 

forma individual ou cooperativa, achegando 

información de diversas fontes, seguindo as fases 

de identificación do obxectivo, planificación e 

elaboración. 

Interpreta e describe mapas batimétricos.

Participa na realización dun vídeo sobre a 
tectónica de placas.

Interpreta, identifica, describe e clasifica icnitas.

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   X Explica o concepto de ecosistema e os seus Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de tarefas



de ecosistema e distingue 
os seus compoñentes.

compoñentes definindo o biótopo e a biocenose. 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

B3.1.2. 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 factores 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 dinámica dos 

ecosistemas e identifica os niveis 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 evolución dos 

ecosistemas e define a sucesión ecolóxica 

achegando exemplos.

Explica a influencia dos factores abióticos sobre 

os ecosistemas e identifica as principais 

adaptacións dos organismos 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, interpretando 
casos prácticos en 
contextos reais.

  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 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, esgotamento 
de recursos, etc.

  X Valora e refire a necesidade de manter o equilibrio

natural dos ecosistemas para protexer a 

diversidade e a sustentabilidade da vida.

Expresa a relevancia das relacións de 

interdependencia entre os seres vivos e expón 

reflexións sobre os efectos adversos 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 

hidrosfera, o solo e a biosfera.

. 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, traballos e actividades realizadas durante as prácticas 

programadas, debates e intervencións, proxectos persoais ou de grupo.



Explica consecuencias ambientais da 

superpoboación 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.

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, responsabilidade 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 

internacionais 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, responsabilidade e 

coidado cara ao medio natural.

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: Avaliación modelo  rúbrica de traballos e actividades realizadas durante

as actividades  programadas, debates e intervencións, proxectos persoais ou de 

grupo

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 separación de 

residuos sólidos.

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

especialmente creadas para a avaliación, valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións).



Describe e asume actitudes de responsabilidade 
no uso e consumo dos recursos tecnolóxicos 
explicando a reciclaxe deste tipo de produtos.

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 renovables 

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 deles, de forma eficaz, 
que analiza e contrasta conforme os obxectivos, 
expresando as características e os elementos 
principais de 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: 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 

información adquirida en textos e imaxes para 

completar as súas actividades, os seus traballos e

os seus proxectos. Expón conclusións que 

xustifican e fundamentan os seus argumentos,e 

comunica esa información 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    X Manifesta autonomía na planificación e execución . Procedemento: Observación directa do traballo realizado no laboratorio, análise e 



respecta o traballo individual
e en grupo.

de accións e tarefas e ten iniciativa 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.

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 humana para a 
súa presentación e a súa 
defensa na aula.

  X Realiza proxectos de investigación científica de 

forma individual ou cooperativa, achegando 

información de diversas fontes, seguindo as fases 

de identificación do obxectivo, planificación e 

elaboración.

Describe e analiza formas de medir os factores 

abióticos en sistemas terrestres 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

. 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

B4.5.2. 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 
relación entre morfoloxía e 
función.

     X Explica os postulados da teoría celular. Describe a

célula e identifica as súas partes sinalando a súa 

función.

Diferencia os tipos de células e identifica 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.

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

B1.2.1. 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 tipos 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 

   X Define a xenética, os xenes e o ADN.

Explica o nacemento da 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).



xene. Describe o mecanismo da replicación.

Relaciona o xene, a proteína e o carácter.

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 conceptos básicos da 

xenética mendeliana.

Interpreta as leis de Mendel en relación aos 

conceptos da xenética moderna. Describe e 

interpreta o principio da uniformidade, da 

segregación, e da segregación 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 herdanza.

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 ligada 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

 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 enxeñaría 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     X  Expresa reflexións e valoracións sobre as Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e valoración de 



implicacións  éticas,
sociais  e  ambientais  da
enxeñaría xenética.

relacións entre a xenética e a ética.

Explica o proxecto do xenoma humano, os seus 

antecedentes e o seu desenvolvemento e as súas 

características principais, valorando a importancia 

da Declaración Universal sobre o Xenoma e os 

Dereitos Humanos.

Expón reflexións e conclusións razoadas e críticas

sobre as implicacións éticas e sociais dos avances

en biotecnoloxía.

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.

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
mecanismos da expresión
xenética  por  medio  do
código xenético.

     X Describe o proceso de transcrición e tradución do 
ADN e manexa o código xenético.

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

 B1.8.1. 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 aplicacións.

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 biotecnoloxía moderna

en diversos campos: medicamento, 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.Distingue  as
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 precursoras do evolucionismo.

Identifica e explica os principios das teorías de 
Lamarck e de Darwin establecendo paralelismos, 
comparacións e relacións entre elas.

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

 B1.17.1. Establece  a
relación  entre
variabilidade  xenética,
adaptación  e  selección
natural.

  X Describe os factores responsables da 

variabilidade nunha poboación. Describe e 

clasifica tipos de mutacións.

Identifica e explica os principais mecanismos 

evolutivos determinando os tipos de probas que 

os argumentan: anatómicas, bioxeográficas, 

paleontolóxicas 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 filoxenéticas.

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 expón as 

adquisicións fundamentais dos homínidos bípedes

e describe a complexidade da evolución dos 

humanos modernos.

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 



Identifica as principais especies de homínidos 

bípedes da península ibérica.

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, responsabilidade e 

coidado cara ao medio natural 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.

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, 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 

información adquirida en textos e imaxes para 

completar as súas actividades, os seus traballos e

os seus proxectos. Expón conclusións que 

xustifican e fundamentan os seus argumentos,e 

comunica esa información 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 X X Utiliza as TIC para buscar, organizar e expor 

información relacionada coas actividades que se 

expoñen.

Localiza, selecciona, organiza e expón 

información sobre os científicos determinantes 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



Localiza, selecciona, organiza e expón 

información de Internet sobre temas do tipo:  a 

autofecundación dos chícharos, sobre a 

pigmentación dos coellos de Himalaia, sobre as 

investigacións coa mosca do vinagre, e sobre o 

xene SRY.

Analiza e comenta unha noticia actual relacionada

coa biotecnoloxía

Localiza, selecciona, organiza e expón 

información de Internet sobre a contribución de 

Rosalind Franklin respecto á estrutura do ADN, 

sobre os aminoácidos; e sobre a lexislación 

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 iniciativa 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
humana  para  a  súa
presentación e defensa na
aula.

  X Realiza proxectos de investigación científica de 

forma individual ou cooperativa, achegando 

información de diversas fontes, seguindo as fases 

de identificación do obxectivo, planificación e 

elaboración.

Interpreta e elabora árbores xenealóxicas.

Realiza, de forma participativa, un traballo sobre 

. 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



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 especies.

Participa na elaboración dun póster sobre a 
evolución dos cans (ou dunha especie que 
propoñan)

 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



 Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: Teranse en conta unicamente os estándares do primeiro e segundo trimestres, e os do terceiro só para a 
cualificación final

Instrumentos: No caso dos alumnos que non teñan superado as dúas primeiras avaliacións a recuperación terá lugar mediante a  
confección de traballos respondendo a preguntas concretas sobre a materia (20% da cualificación). Probas escritas, se é posible 
presenciais, en caso contrario a través da aula virtual (80% da cualificación)

Cualifcación fnal

 A cualificación final basearase na media das dúas primeiras avaliacións unha vez aprobadas, ou aprobadas as recuperacións que 
se proxectan para a última semana de maio. E  esa cualificación incrementarase nun ou dous puntos dependendo da asistencia ás 
clases telemáticas (cando sexa posible) e a calidade dos traballo entregados ao longo do terceiro trimestre. 

Proba extraordinaria de
setembro

Baseada nunha proba escrita, presencial ou a través da aula virtual do centro que versará acerca dos contidos impartidos na 
primeira e segunda avaliacións.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Non hai alumnado nesta situación neste curso

Criterios de cualificación:

 Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actvidades 

Respostar a cuestionarios sobre a materia das tres avaliacións. Nas dúas primeiras con obxecto de que sirva este traballo 
como parte da recuperación de avaliacións suspensas. Completarase a recuperación cun exame presencial despois do 25 de
maio ou un a través da aula virtual nas mesmas datas. Unha vez conseguido o aprobado valorarase o cuestionario 
correspondente á 3ª avaliación, cuxa cualificación podería incrementar a nota media das dúas primeiras avaliación, nun 
máximo de dous puntos.



Metodoloxía (alumnado con
conectvidade e sen conectvidade)

Utilizando a aula virtual como forma de entregar tarefas e recollelas e as videoconferencias para explicar conceptos e 
resolver exercicios. Non temos constancia de que algún alumno non teña conectividade. Pero en calquera caso é seguro 
que todos teñen correo electrónico e o empregan. Os desconectados poderían recibir tarefas e entregalas por este medio

Materiais e recursos Libro de texto, Materiais elaborados polo profesor Aula virtual do centro, Jitsi meet, 8x8 meetings, correo electrónico.



 Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Correo electrónico, espazo Abalar e páxina web do centro

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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 1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.



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 (2ª avaliación)

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(2ª avaliación)

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

laboratorio.  Observación  microscópica  de
células eucariotas animais e vexetais.

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
coas súas funcións.

CD
CMCCT



Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

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(2ª avaliación)

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

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio(2ª avaliación)

e
l

B5.1. Absorción da auga e os sales minerais nos
vexetais.

B5.1. Describir como se realiza a absorción da auga e
os sales minerais.

BXB5.1.1.  Describe  a  absorción  da  auga  e  os  sales
minerais.

CAA
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 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

CCL
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l para o mantemento da vida na Terra. CSC

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

l
i

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
plantas.

BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e a luz
no desenvolvemento das plantas.

CCL

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

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

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio (3ª avaliación)

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

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.

B6.3. 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  da
hemoglobina no transporte de osíxeno.

BXB6.5.1.  Recoñece  e  explica  a  existencia  da
hemoglobina.

CAA
CCL
CMCCT

l B6.3. Aparellos circulatorios.   Linfa. B6.6.  Comprender  e  describir  os  conceptos  de BXB6.6.1.  Relaciona circulación aberta e pechada cos CAA
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

e circulación  aberta  e  pechada,  circulación  simple  e
dobre, incompleta ou completa.

animais que a presentan e explica as súas vantaxes e os
seus inconvenientes.

BXB6.6.2.  Realiza  representacións  sinxelas  do  aparello
circulatorio  

CD
CMCCT

l  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

 B6.9.  Coñecer  os  aparellos  respiratorios  en
vertebrados.

BXB6.9.1.  Rrecoñéceos en representacións esquemáticas
o aparello respiratorio.

CD

e B6.5. Excreción: tipos de aparellos excretores en
invertebrados  e  vertebrados.  Produtos  da
excreción.

B6.10. Definir o concepto de excreción BXB6.10.1. Define   proceso da excreción. CCL

e B6.12. Describir os principais tipos órganos do aparello
excretor do ser humano

BXB6.12.1. Recoñece as súas principais estruturas a partir
de representación esquemáticas.

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

BXB6.16.2.  Identifica  distintos  tipos  de  receptores
sensoriais e nervios.

CAA
CMCCT 

e 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

l B6.19.  Diferenciar  o  desenvolvemento  do  sistema
nervioso en vertebrados.

BXB6.19.1.  Identifica os principais  sistemas nerviosos de
vertebrados.

CMCCT

e
l

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

BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso central e periférico
dos  vertebrados,  e  diferencia  as  funcións  do  sistema
nervioso somático e o autónomo.

CMCCT
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(somático e autónomo). 

e
l

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 B6.22.  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

BXB6.22.3.  Relaciona  cada  glándula  endócrina  coa
hormona  ou  as  hormonas  máis  importantes  que
segrega, e explica a súa función de control.

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

e B6.8. Gametoxénese. B6.25. Describir os procesos da gametoxénese. BXB6.25.1.  Distingue  e  compara  o  proceso  de
espermatoxénese e ovoxénese.

CAA

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra(1ª avaliación)

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
l

B7.2. Estrutura do interior terrestre: capas que se
diferencian en función da súa composición e da
súa mecánica.

B7.2. Identificar as capas que conforman o interior do
planeta  de  acordo  coa  súa  composición,
diferencialas das que se establecen en función da
súa mecánica,  e marcar as descontinuidades  e as
zonas de transición.

BXB7.2.1.  Resume a estrutura e composición  do interior
terrestre, distinguindo as súas capas en función da súa
composición  e  da  súa  mecánica,  así  como  as
descontinuidades e as zonas de transición entre elas.

CCL

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
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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 B 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,.

BXB7.7.1.  Identifica  a  os  minerais  e  as  rochas  máis
frecuentes  

CAA
CSC

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos(1ª avaliación)

i
l

B8.1.  Magmatismo.  Clasificación  das  rochas
magmáticas.  Rochas  magmáticas  de interese.
O magmatismo na tectónica de placas.

B8.1.  Relacionar  o  magmatismo  e  a  tectónica  de
placas.

BXB8.1.1.  Explica  a  relación  entre  o  magmatismo  e  a
tectónica de placas, e coñece as estruturas resultantes
da  localización  dos  magmas  en  profundidade  e  en
superficie.

CMCCT

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 B8.4. 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
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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  B8.7. Identificar rochas metamórficas a partir das súas
características.

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis
frecuentes da codia terrestre.

CAA

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

 B8.10.  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(1ª avaliación)

m
l

B9.1.  Estratigrafía:  concepto  e  obxectivos.
Principios. Definición de estrato.

B9.2.  Interpretación  e  realización  de  mapas

B9.1. Deducir a existencia de estruturas xeolóxicas e a
súa  relación  co  relevo,  a  partir  de  mapas
topográficos  e  cortes  xeolóxicos  dunha  zona

BXB9.1.1. Interpreta e realiza  cortes xeolóxicos sinxelos. CMCCT
CAA
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topográficos e cortes xeolóxicos. determinada.

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

d
l
p

 B9.5. Estudo e recoñecemento de fósiles. B9.3. Interpretar o proceso de fosilización e os cambios
que se producen.  

BXB9.3.1.Valora  a   importancia  dos  fósiles  para  o
establecemento da historia xeolóxica da Terra.

CAA
CMCCT

  



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

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN  
2.1 PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS
Procedemento: Observación directa do traballo diario, análise e  valoración 
cualitativa do avance individual  e puntualidade na entrega.

Instrumento: proba escrita (70% da cualificación) e actividades (30% da 
cualificación) específicas para o alumnado que ten que recuperar. É necesario 
aprobar ambas partes.

2.2 CUALIFICACIÓN FINAL   

A cualificación final  obterase de realizar a media aritmética da primeira e a
segunda  avaliación,  sempre  que  estean  aprobadas.   A  cualificación  final,
poderá incrementarse,  como máximo, en 1’5  puntos,  en función do traballo
realizado na terceira avaliación.

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE  

3.1 ACTIVIDADES
Realizaranse actividades de  recuperación para o alumnado con algunha 
avaliación suspensa, de repaso  e de ampliación para facilitar unha maior 
preparación de cara a 2º de bacharelato.

3.2 METODOLOXÍA
O papel do alumno debe ser activo e autónomo, consciente de ser responsable
do seu propio aprendizaxe. O papel do docente é o de facilitador do proceso de
aprendizaxe, favorecendo que comprendan, aprendan e saiban como usar o 
aprendido dentro e fora da aula.
Utilizarase a aula virtual para subir os materiais a traballar. A resolución de 
dúbidas resolveranse  a través da mensaxería da aula virtual e do correo 
electrónico. Se o docente o considerara necesario, podería programar 
videoconferencias para explicar conceptos, resolver dúbidas ou realizar 
exames orais ou escritos

3.3 MATERIAIS E RECURSOS
Libro de texto da editorial Santillana,  materiais colgados na aula virtual, 
recursos audiovisuais como vídeos, ordenador,..  

3.4 PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Versará sobre todos os contidos impartidos na primeira e segunda avaliación.
Unha cualificación positiva (superior a 5) requirirá un coñecemento da materia
así  como a  demostración  de  que  acadaron  os  estándares  de  aprendizaxe,
valorándose a coherencia,  corrección, e o uso do vocabulario específico da
materia na elaboración das respostas.
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Constará de dúas partes: 
- Un cuestionario con preguntas sobre a materia que deberán que entregar, escrito a man, o día do exame e terá unha ponderación do
20% da nota.
-  Un exame,  que  en función  da  situación  da pandemia  no  mes  de  setembro,   poderá  ser  telemático  (escrito/oral)  e  terá  unha
ponderación do 80% da nota.

3.5 ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE

 Non  hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

4.1 INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIA
Para a comunicación, empregarase a aula virtual do instituto, o correo electrónico e abalar. 

4.2 PUBLICIDADE
A adaptación da Programación será publicada na páxina web do IES Terra de Trasancos 



CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS

CURSO:  1º BACHARELATO

MATERIA:  CULTURA CIENTÍFICA

 



ÍNDICE

13. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.

14. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN.

15. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE.

16. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 



1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.

Os estándares de aprendizaxe e as competencias clave non son modificados respecto ao programado ao principio de curso, dado que 
o 100% do alumnado aprobou as dúas primeiras avaliacións.  Da terceira avaliación incidirase no bloque 4 (Tecnoloxías de información
e comunicación) .

2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
2.1 PROCEDEMENTOS  E INSTRUMENTOS
Observación  do traballo diario/semanal, análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación, valoración 
cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Avaliación de contidos e competencias, probas escritas  e/ou outros documentos gráficos ou textuais e  proxectos persoais .
2.2 CUALIFICACIÓN FINAL   
A cualificación final obterase de realizar a media aritmética da primeira e a segunda avaliación. Poderá incrementarse  ata en 1’5
puntos, en función do traballo realizado na terceira avaliación.

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE  

3.1 ACTIVIDADES
Realizaránse actividades de repaso e ampliación dos contidos relacionados coa actual pandemia. Farase especial incidencia nas 
tecnoloxías da información e comunicación
Haberá actividades de análise, recollida de información, interpretación,  afianzamento
/ ampliación e síntese de contidos. de distinto nivel de dificultade para dar resposta  á diversidade do alumnado.
 
3.2 METODOLOXÍA
O papel do alumno debe ser activo e autónomo, consciente de ser o responsable do seu propio aprendizaxe. O papel do docenter é o
de facilitador do proceso de aprendizaxe, favorecendo a motivación por aprender para que comprendan, aprendan e saiban como usar
o aprendido dentro e fora da aula.



Potenciarase  :  unha  memorización  comprensiva,  a  indagación  e  investigación  sobre  documentos,  xornais,  textos,..  análise  de
documentos e produtos en formato dixital e o estudo de casos (proxectos) usando o método científico

3.3 MATERIAIS E RECURSOS
Materiais escritos:apuntamentos, xornais, textos científicos, revistas científicas…
Recursos Audiovisuais: ordendor. Videos, presentacións en Power Point 
Utilizarase a aula virtual para subir os materiais a traballar. A resolución de dúbidas resolveranse  a través da mensaxería da aula 
virtual e do correo electrónico. Se o docente o considerara necesario, podería programar videoconferencias para explicar conceptos, 
resolver dúbidas ou realizar exames orais ou escritos

3.4 PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
Dado que non hai alumnado coas dúas primeiras avaliacións suspensas, e a terceira avaliación é diagnóstica, formativa e  sumativa,
non haberá proba extraordinaria en setembro.

 3.5 ALUMNADO DE MATERIA PENDENTE
 Non  hai alumnado coa materia pendente de cursos anteriores.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

4.1 INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIA
Para a comunicación, empregarase a aula virtual do instituto, o correo electrónico, e abalar. 
4.2 PUBLICIDADE
A adaptación da Programación será publicada na páxina web do IES Terra de Trasancos 
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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

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 

biolóxica.

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.

Identifica lípidos que resultan de cadeas 

hidrocarbonadas e da polimerización de moléculas.

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

B1.1.2. 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.

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



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.

B1.1.3. Discrimina os 

enlaces químicos que 

permiten a formación de 

moléculas inorgánicas e 

orgánicas presentes nos 

seres vivos.

X Determina o átomo máis electronegativo de entre 

dous átomos.

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.

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

B1.2.1.Relaciona a 

estrutura química da 

X Analiza o comportamento líquido da auga. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 



auga coas súas funcións

biolóxicas.

Explica as propiedades e as funcións da auga. 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 

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 

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 

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 

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

B1.3.3.Contrasta e 

relaciona os procesos de

diálise, centrifugación e 

electroforese, e 

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).



interpreta a súa relación 

coas biomoléculas 

orgánicas.

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

que os unen.

Identifica os compoñentes dos ácidos nucleicos e 

nomea os enlaces que os unen.

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

B1.5.1.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 

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



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 

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 

X Identifica as vitaminas que pertencen aos lípidos 

insaponificables.

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 

estándar, valoración cualitativa do avance individual 



función coas doenzas 

que preveñen.

Investiga sobre as consecuencias das 

hipervitaminosis das vitaminas D e A.

(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 

importancia biolóxica 

como molécula 

responsable do 

almacenamento, a 

conservación e a 

transmisión da 

información xenética.

X Clasifica o ADN segundo a súa forma.

Indica onde se poden atopar os distintos tipos de 

ADN.

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.

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

B3.2.1.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 X Explica as funcións de distintos tipos de ARN. Procedemento: Observación directa do traballo diario, 



tipos de ARN e a función

de cada un nos procesos

de transcrición e 

tradución.

Distingue os tipos de ARN e a función de cada un 

deles nos procesos de transcrición e tradución.

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 

fundamentais do código 

xenético, e aplica ese 

coñecemento á 

resolución de problemas 

de xenética molecular.

X Distingue as características máis importantes do 

código xenético e utiliza o aprendido para resolver 

problemas de xenética molecular.

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

B3.5.1. 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

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.

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



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.

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 

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



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.

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 

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



transmisión da 

información xenética.

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 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 

(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 

as rutas principais de 

degradación e de 

síntese, e os enzimas e 

as moléculas máis 

importantes 

responsables dos 

devanditos procesos.

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.

Localiza os ribosomas na célula eucariota.

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

B2.10.1.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 

X Explica o papel dos enzimas como biocatalizadores 

relacionando as súas propiedades coa súa función 

Procedemento: Observación directa do traballo diario, 

análise e valoración de tarefas especialmente creadas para o 



enzimas como 

biocatalizadores, e 

relaciona as súas 

propiedades coa súa 

función catalítica.

catalítica. 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 
correspondentes á unidade, outros documentos gráficos ou 
textuais, proxectos persoais ou de grupo

 



 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 
industriais, e recoñece 
as súas aplicacións.

X É consciente da importancia das fermentacións para 

numerosos procesos industriais. Recoñece as súas 

diferentes 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

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



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



1. Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: Análise do traballo realizado, Valoración dos estándares relacionados cos contdos do primeiro e 
segundo trimestres. Para a cualifcación fnal terase en conta o traballo realizado no terceiro trimestre para mellorar 
a cualifcación media obtda.

Instrumentos: No caso de alumnos que non aprobaran xa as dúas primeiras avaliacións  a recuperación consistirá na 
confección de traballos respondendo a preguntas concretas sobre a materia (20% da cualificación). Probas escritas, se é 
posible presenciais, en caso contrario a través da aula virtual (80% da cualificación)

Cualifcación fnal

 A cualificación final basearase na media das dúas primeiras avaliacións, no seu caso unha vez aprobadas as recuperacións 
que se proxectan para a última semana de maio, (Cualificadas como se describe no apartado de instrumentos) e esa 
cualificación incrementarase nun ou dous puntos dependendo da asistencia ás clases telemáticas e a calidade dos traballo 
entregados. 

Proba extraordinaria de
setembro

Baseada nunha proba escrita, presencial ou se non é posible a través da aula virtual do centro, que versará acerca dos contidos
impartidos na primeira e segunda avaliacións e os estándares correspondentes

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Non hai alumnado nesta situación

Criterios de cualificación: Basearíanse nos mesmos principios



3.Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias O correo electrónico, o espazo Abalar e a páxina web do centro

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

2.Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actvidades Resolución de exercicios e cuestóns relacionadas coa materia.

Metodoloxía (alumnado con
conectvidade e sen

conectvidade)

Todos os alumnos dispoñen de conexión. Se aportan explicacións por escrito (apuntes?) mediante a aula virtual do centro
e explicacións orais do profesor e sesións de resolución de dúbidas mediante videoconferencia

Materiais e recursos Libro de texto, Aula virtual, Jitsi.meet, 8x8 Mettings
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 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

 Avaliación e cualificación.

 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)

 Información e publicidade. 



 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Estándares de Aprendizaxe Mínimos Esixibles Procedementos e Instrumentos de Avaliación
(1ª avaliación)
B.3,. Distingue entre os distintos tipos de 
números:Naturais, Enteiros, Racionais, Reais
Opera con Potencias e Raices e emprega a 
notación científica
Coñece as regras de divisibilidade
Calcula o mcm e mcd de varios números

Distinguir e operar cos distintos tipos de números

Operar con eses números

Resolver exercicios con operacións combinadas

Opera con raices potencias e fraccións

Observación do traballo diario
Probas escritas 

B.4. O corpo humano: Comprende as funcións de 
Nutrición (1ª avaliación)
Reproducción e coñece as enfermidades que con 
máis frecuencia os afectan (2ª avaliación)

Coñecer as partes dos Aparellos Dixestivo, 
Circulatorio, Respiratorio e Excretor
Comprender o funcionamento destes órganos e 
relacionar as súas funcións
Recoñecer as diferentes partes do aparello 
Reproductor no home
Comprender a reproducción, o ciclo menstrual e 
coñecer os métodos anticonceptivos máis habituais
Estar informado/a das ETS máis frecuentes e dos 
métodos de profilaxis máis axeitados

Resolución de fichas propostas polo profesor
Probas escritas
Identificación das partes fundamentais dos aparellos
en debuxos e esquemas dos mesmos

(2ª avaliación)
B.5. Proporcionalidade: Entende as relacións de 
probabilidade directa e inversa e prantexa regras de 
tres simples para resolver exercicios de 
probabilidade

Resolver exercicios empregando regras de tres
Empregar tantos por cento para incrementar ou 
rebaixar cantidades nunha proporción dada.

Observación do traballo diario
Probas escritas

(2ª avaliación)
B6.- Árxebra: Realiza todo tipo de operacións con 
polinomios

Sumar e restar polinomios

Facer operacións combinadas con polinomios

Simplificar operacións arxebráicas que conteñan 
expresións notables

Observación do traballo diario
Probas escritas



 Avaliación e cualifcación

Avaliación

Procedementos: Teranse en conta só estándares de aprendizaxe relacionadas cos contdos impartdos nos dous primeiros
trimestres

Instrumentos: Valorarase o traballo feito na clase e se farán probas escritas diferenciando os contdos de matemátcas e 
os  de Bioloxía ou Física e Química. A nota fnal calcularase mediante unha media ponderada (60% matemátcas e 40% a 
outra materia) das cualifcacións obtdas sempre que a nota individual destas materias sexa superior a 3

Cualifcación fnal

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: A cualificación final basearase na media das dúas primeiras 
avaliacións, unha vez aprobadas as recuperacións que se proxectan para a última semana de maio, e esa cualificación incrementarase
nun ou dous puntos dependendo da asistencia ás clases telemáticas e a calidade dos traballo entregados. 

Proba extraordinaria de
setembro

Baseada nunha proba escrita, presencial ou a través da aula virtual do centro que versará acerca dos contdos impartdos 
na primeira e segunda avaliacións.

Alumnado de materia
pendente

Criterios de avaliación: Non existen alumnos nesta situación

Criterios de cualifcación:Non Procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:



 Metodoloxía e actvidades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actvidades Propoñeranse exercicios de repaso e recuperación e se é posible se introducirá o estudo das ecuacións de primeiro grao

Metodoloxía (alumnado con
conectvidade e sen conectvidade)

Durante o terceiro trimestre se impartiran clases a través de videoconferencia (8x8 meetings) durante as que se 
resolveran en directo exercicios da materia impartida durante as dúas primeiras avaliacións. En caso de alumnos 
con imposibilidade de conexión se lles farán chegar os exercicios por correo electrónico (todos teñen) e os 
devolveran pola mesma vía

Materiais e recursos Libro de texto, materiais elaborados polo profesor, Aula virtual de centro, 8x8 meetings, correo electrónico



 Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

Correo electrónico, Web do centro, Aula Virtual, Espazo Abalar, Comunicación co ttor

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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