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1.INTRODUCIÓN E CONTEXTO. 

1.1. Centro 

O I.E.S. de Vilalonga está situado nunha zona rural, no lugar da Salgueira, parroquia de Vilalonga, concello 
de Sanxenxo (Pontevedra), e comezou  a súa actividade en novembro de 1980 como instituto de Formación 
Profesional. En 1989 fundiuse baixo a denominación actual co Instituto de Bacharelato que se creara ao seu 
carón.  
A oferta educativa do Centro abarca desde a ESO e o Bacharelato (Científico-Tecnolóxico e de 
Humanidades e Ciencias Sociais), os Ciclos Formativos de Grao Medio (Xestión Administrativa e 
Electromecánica de Vehículos) e Superior (Administración e Finanzas), a Formación Profesional Básica 
(Mantemento de Vehículos e Servizos Administrativos) até a ensinanza de adultos (Nivel II de Educación 
Secundaria de Adultos e a Oferta Modular do Ciclo Medio de Xestión Administrativa). 
 

1.2. Alumnado. 

Respecto do alumnado, debemos distinguir dous grupos: o que chega para cursar o 1º curso nos distintos 
niveis e os que xa son alumnos do Centro nos demais cursos. No primeiro grupo atópase o alumnado de 1º 
de ESO, que provén maioritariamente dos tres centros adscritos de Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla), 
mentres que en 1º de Bacharelato a procedencia é do noso Centro (4º de ESO), do IES de Sanxenxo, do 
IES de Meaño e do centro concertado Abrente. No que respecta aos Ciclos Formativos, unha parte do 
alumnado tamén é do propio Centro e o resto ten distinta orixe: Sanxenxo, Meaño, O Grove e mesmo 
Pontevedra. Nos restantes cursos de ESO, Bacharelato e Ciclos o alumnado é o que prosegue os seus 
estudos, ao que ocasionalmente se suma algún outro que cambia de centro por diversos motivos. 
O perfil do alumnado na zona de influencia do centro ten un trazo destacado na falta de esforzo e de 
valoración do estudo favorecidas polas dúas actividades económicas máis influentes nos concellos de orixe, 
que son a vitivinícola e a de servizos no turismo. Deste xeito, a ligazón do alumnado a estas actividades 
reduce, ao longo do curso e sobre todo na convocatoria extraordinaria de setembro, o seu rendemento 
académico como resultado da importancia que no ámbito familiar se lle concede ao diñeiro como meta 
social. Esta dificultade faise máis patente na secundaria obrigatoria e no 1º curso de Bacharelato porque 
este alumnado amosa problemas de aprendizaxe por non ter desenvolvidas as habilidades necesarias para 
o estudo dado que lles custa traballo aprender e non están afeitos a esforzarse. Por outra parte, os casos de 
indisciplina tenden a reducirse nos últimos anos e están localizados case exclusivamente nos primeiros 
cursos do ensino obrigatorio (1º e 2º de ESO e FPB). 
 
 

1.3. Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do alumnado. 

1.3.1. Obxectivos da educación secundaria obrigatoria. 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 
que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 
no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e 
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática. Nun contexto socioeducativo marcado pola disparidade de niveis económicos e 
educativos nas familias, o cal repercute de maneira directa no aprendizaxe dos alumnos e 
alumnas, é fundamental acadar estes obxectivos que son o fundamento dunha comunidade 
cohesionada que favoreza un ambiente óptimo a aprendizaxe e o desenvolvemento.  

b) Partindo da devandita heteroxeneidade socioeducativa, o noso centro debe actuar como corrector 
de ditas desigualdades para o cal un obxectivo primordial é  desenvolver e consolidar hábitos de 
disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz 
das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como 
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calquera manifestación de violencia contra a muller. Nunha conxuntura cunha marcada desigualdade 
de acceso ao traballo entre homes e mulleres, así como a descompensación manifesta do seu 
salario, o noso centro educativo debe atender especialmente a fortalecer os valores de igualdade 
de dereitos e desbotar calquera actitude machista xa dende o propio proceso educativo, 
ensinando una mensaxe de igualdade desde una institución estatal fortalecendo a que as familias 
envían aos alumnos e alumnas ou, no caso de que esta mensaxe non chegue desde o ámbito  
familiar, actuar como corrector de dita situación. Debemos lembrar que o peso da sociedade 
tradicional patriarcal na contorna do noso centro é aínda moi notable nalgúns casos. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos 
sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. O noso centro é pioneiro en Galicia na introdución do 
programa TEI (Titorización entre iguais) encamiñado a consecución de dito obxectivo.  

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. O acceso competente ás posibilidades da oferta 
educativa e profesional vía Educación secundaria obrigatoria comeza coa adquisición de estas 
capacidades (tanto a de este epígrafe coma a dos catro seguintes) polo que debemos poñer 
especial celo en preparar aos nosos alumnos e alumnas para a súa adquisición. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas 
como vía fundamental a hora de construír climas de acollemento e cohesión grupal fundamentais 
a hora de previr conflitos e favorecer así un contexto de aprendizaxe plural. Da mesma maneira 
incluír aquí o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas 
importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da 
sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 
consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa 
mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
para poder apreciar de maneira máis inmediata os exemplos que se atopan dentro do ámbito 
xeográfico e poboacional do centro educativo e a súa riqueza, o cal redunda no fortalecemento da 
autoestima do alumnado así como fortalece igualmente seus vínculos con dito espazo. Participar 
na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 
pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Nun contexto socioeconómico claramente marcado por una oposición entre os núcleos 
propiamente rurais e pesqueiros cun alto número de familias galegofalantes fronte os núcleos de 
maior extensión centrados na actividade turística de maioría castelanfalantes, os alumnos e 
alumnas han de coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 
para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
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riqueza cultural neste devandito contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona, unas das poucas comunidades emigrantes que 
posúen representación no noso centro. 

 

1.4 Reparto dos grupos e materias entre o profesorado. 
 

Inés Giménez Touriño Xefa de Departamento 

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía grupo B  

3º ESO Bioloxía e Xeoloxía grupo A 

3º ESO Bioloxía e Xeoloxía grupo B  

3º ESO Bioloxía e Xeoloxía grupo C  

4º ESO Bioloxía e Xeoloxía grupo A 

4º ESO Bioloxía e Xeoloxía grupo B  

Óscar Luis Pérez García 

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía grupo A + B (Sección bilingüe) 

Joaquín Mª Rodríguez Pomares 

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía grupo A 

Titoría Biblioteca (Materias de ESO) - 

 

 
 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
CLAVE. CONCRECIÓN QUE RECOLLE A RELACIÓN DE ESTÁNDARES 
QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

 
Tómase como referencia a Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre 
as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato. 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

- Comunicación lingüística (CCL). 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
- Competencia dixital (CD). 
- Aprender a aprender (CAA). 
- Competencias sociais e cívicas (CSC). 
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
- Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

O conxunto de estándares de aprendizaxe avaliables dunha área ou materia determinada dará lugar ao seu 
perfil de área ou materia. Dado que os estándares de aprendizaxe avaliables póñense en relación coas 
competencias, este perfil permitirá identificar aquelas competencias que se desenvolven a través desa área 
ou materia. 
Todas as áreas e materias deben contribuír ao desenvolvemento competencial. O conxunto de estándares 
de aprendizaxe avaliables das diferentes áreas ou materias que se relacionan cunha mesma competencia 
dá lugar ao perfil desa competencia (perfil de competencia). A elaboración deste perfil facilitará a avaliación 
competencial do alumnado. 
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Para a concreción que recolla a lista de estándares de aprendizaxe avaliables das materias deste 
departamento que forman parte dos perfís competenciais, remitímonos ás táboas de cada materia expostas 
máis abaixo, no apartado 5, e nas cales se relacionan os estándares de aprendizaxe coas competencias 
clave. 

 
 

3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS DAS MATERIAS. 

 
Os obxectivos expóñense máis abaixo, nas táboas de cada materia, no apartado 5. 
 

4. CONCRECIÓN, PARA CADA ESTÁNDAR, DE: TEMPORIZACIÓN, 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 
Para a concreción destes catro ítems para cada estándar de aprendizaxe avaliable remitímonos ás táboas 
de cada materia expostas máis abaixo, no apartado 5. 
 

5. CURSOS E MATERIAS. 

1º ESO. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA. 
 

Introdución 
 
A materia de Bioloxía e Xeoloxía, tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria como no bacharelato, 
debe contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave de cada etapa educativa, pondo 
especial atención na adquisición da competencia científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois, 
unicamente de adquirir coñecementos relacionados coa bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado 
aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, 
iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a un mellor desenvolvemento do seu contorno e 
a un mellor benestar social. A bioloxía e a xeoloxía deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a 
súa autoestima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de decisións democráticas 
a todos os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural. 
Durante estas etapas perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando un nivel 
competencial que conduza o alumnado a non perder o interese que ten desde o comezo da súa temperá 
actividade escolar por non deixar de aprender. 
Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e a súa 
interacción coa Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do ambiente ten para 
todos os seres vivos. 
Tamén durante este ciclo, a materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O principal 
obxectivo é que o alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar o seu corpo 
a nivel tanto físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información e ante 
actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, social e psicolóxico. 
Preténdese tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente 
polas repercusións que ten sobre a súa saúde. 
Así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das consecuencias que estas 
teñen na súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no 
impacto da calidade de vida das persoas. 
Neste primeiro ciclo, o bloque "Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica" e o bloque 
“Proxecto de investigación" son comúns a primeiro e a terceiro de ESO. Dado que a bioloxía e xeoloxía son 
disciplinas de carácter científico, debemos ter sempre eses bloques como marco de referencia no 
desenvolvemento do currículo. 
Non se trata, por tanto, de bloques illados e independentes dos demais, senón que están implícitos en cada 
un deles e son a base para a súa concreción. 
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En Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO, o currículo parte do mundo macroscópico, máis concreto, 
observable e identificable polo alumnado (como a Terra no Universo, a biodiversidade no planeta Terra e os 
ecosistemas), para se achegar en terceiro de ESO a un nivel máis abstracto (estudo microscópico da célula, 
o ser humano e a saúde, o relevo terrestre e a súa evolución). 
Finalmente, en cuarto curso de ESO iníciase o alumnado nas grandes teorías que permitiron o 
desenvolvemento máis actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da evolución), 
para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións tróficas entre os niveis e a interacción dos organismos 
entre eles e co medio, así como a súa repercusión na dinámica e na evolución dos devanditos ecosistemas. 
No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, analizando 
con maior detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que 
nela inflúen, así como o comportamento da Terra como un planeta en continua actividade. 
A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase na 
composición, na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos movementos 
das placas e as súas consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, magmatismo, riscos xeolóxicos, 
etc.) e finalizar co estudo da xeoloxía externa. 
A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición química, 
organización celular e estudo dos tecidos animais e vexetais). Tamén se desenvolve e completa nesta etapa 
o estudo da clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en especial desde o punto de vista do seu 
funcionamento e da adaptación ao medio en que habitan. 
Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado 
desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método 

científico. Entre estas competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da realización de 

tarefas en grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar 
presentacións e defender as opinións propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas deberán 
desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación en 
público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar actitudes conducentes á reflexión e á 
análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que 
en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de 
laboratorio. 
En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de Bioloxía e Xeoloxía 
deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na realización de 
variadas e adecuadas tarefas experimentais, adaptadas a cada nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as 
destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, microscopios, material de campo, recollida de 
mostras, resolución de problemas e todos os que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa 
formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao longo do 
currículo preséntanse actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, 
que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos. 
Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO e en bacharelato ha permitir que os alumnos e as 
alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por si 
mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; a ser 
responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e descubrir. 
 
 

Procedementos e Instrumentos de Avaliación e de Cualificación 
 
As cualificacións do boletín de cada avaliación obteranse por ponderación das notas dos Estándares de 
Aprendizaxe, as cales serán a súa vez obtidas mediante os Procedementos e Instrumentos De Avaliación 
sinalados na columna correspondente. Cada cualificación está asociada a algún tipo de constancia 
documental (Proba escrita, Rúbrica, Escala de apreciación), que é custodiada polos profesores 
correspondentes. 

O Traballo de clase, na columna Procedementos e Instrumentos de Avaliación, debe entenderse nas súas 
diversas manifestacións, como a libreta de clase, as prácticas de laboratorio, os traballos individuais, os 
traballos en equipo ou as exposicións ante a clase dos traballos realizados. 
Non haberá exames de recuperación. 
No boletín de cada avaliación e nos boletíns das convocatorias ordinaria e extraordinaria, para aprobar será 
necesario obter, como resultado da aplicación dos instrumentos de avaliación, unha nota igual a 5 ou 
superior. 
A cualificación no boletín de final de curso será a media aritmética das notas das tres avaliacións. 
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Bioloxía e Xeoloxía                                         TRABALLOS DE CLASE                                      1º ESO 

Tarefas Procedementos/Instrumentos de avaliación 

Uso do laboratorio. ESCALA DE APRECIACIÓN – B1T2 

Tratamento da información. ESCALA DE APRECIACIÓN - B1T3 

Mareas. ESCALA DE APRECIACIÓN - MAREAS 

Minerais e rochas. ESCALA DE APRECIACIÓN - MINERAIS E ROCHAS 

Contaminación ambiental. ESCALA DE APRECIACIÓN - CONTAMINACIÓN 

Uso de claves dicotómicas. ESCALA DE APRECIACIÓN - CLAVES 

Proxecto de investigación. ESCALA DE APRECIACIÓN - PROXECTO 
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Bioloxía e Xeoloxía                                    ESCALA DE APRECIACIÓN - B1T2                                     1º ESO 

Tarefa: Uso do laboratorio. 

Estándares: 

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

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. 

Indicadores A B 
C 

Grao mínimo de 
consecución do EA 

D 

Estándar BXB1.3.1.     

1. Coñece e respecta todas as normas de seguridade.     

2. Durante o desenvolvemento do traballo coida/manipula correctamente os instrumentos e o material.     

3.. Durante o desenvolvemento do traballo mantén impecable o lugar de traballo.     

4. Ao rematar, deixa limpo o lugar de traballo.     

5. Ao rematar, recolle e garda adecuadamente os instrumentos e o material.     

Estándar BXB1.3.2.     

1. O informe entregado está correctamente estruturado.     

2. O informe entregado describe correctamente o uso dos instrumentos.     

3. O informe entregado describe correctamente o uso do material básico de laboratorio.     

4. O informe entregado describe correctamente as fases do proceso experimental.     

5. O informe entregado describe correctamente as observacións realizadas.     

6. O informe entregado Interpreta correctamente os resultados.     

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                               ESCALA DE APRECIACIÓN - B1T3                                          1º ESO 

Tarefa: Tratamento da información. 

Estándares: 

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

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

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

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

Indicadores A B 
C 

Grao mínimo de 
consecución do EA 

D 

Estándar BXB1.1.1.     

1. Expresión oral: Vocabulario preciso, rico en vocábulos científicos. Utiliza sinónimos.     

2. Expresión oral: Discurso ben estruturado.     

3. Expresión escrita: Vocabulario preciso, rico en vocábulos científicos. Utiliza sinónimos.     

4. Expresión escrita: Discurso ben estruturado.     

Estándar BXB1.2.1.     

1. Diferencia correctamente as ideas principais das secundarias.     

2. Elabora un resumo coherente no que as ideas secundarias están supeditadas á idea principal.     

3. Predominan os enunciados orixinais sobre as citas literais. Os enunciados orixinais sérvense, en todo caso, das 
citas literais para fundamentar os razoamentos. 

    

4. Extrae información correctamente de diversas fontes, como libros, artigos de revistas, sitios web ou vídeos.     

Estándar BXB1.2.2.     

1. Durante a exposición/presentación o discurso destaca pola súa precisión.     

2. Durante a exposición/presentación usa con destreza diversos soportes, como o encerado, o conxunto canón-
ordenador-pantalla dixital-mando, modelos/maquetas ou material de laboratorio. 

    

Estándar BXB1.2.3.     

1. Elabora unha opinión propia complexa sobre un asunto científico, argumenta e defende unha posición persoal e 
profunda con firmeza no asunto e cita as fontes 

    

2. Incardina no seu discurso o método científico e é capaz de aplicalo con destreza a casos concretos.     

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
  



 

IES de Vilalonga  -  Departamento de Ciencias Naturais  -  Programación  -  Curso 2018-19  -  páx. 11 de 87      (Actualizado a: 19/11/2019) 
 

Bioloxía e Xeoloxía                       ESCALA DE APRECIACIÓN - MAREAS                                        1º ESO 

Tarefa: Boletín Lúa, mareas e eclipses. 

Estándar: 
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. 

Indicadores A B 
C 

Grao mínimo de 
consecución do EA. 

D 

- Interpreta correctamente en gráficos e esquemas as fases lunares: 

º Debuxa correctamente o gráfico.                                                        
 

    

º Recoñece as amplitudes máxima e mínima da marea.                                    
 

    

º Recoñece as mareas vivas e mortas                                                     
 

    

º Coñece a secuencia e a duración das fases lunares 
 

    

- Relaciona as fases lunares coa posición relativa da Terra, da Lúa e do Sol: 

º Sitúa correctamente cada conxunto Terra-Lúa-Sol en relación coa fase lunar que lle corresponde. 
 

    

º Explica correctamente a relación das mareas vivas e mortas coa posición relativa da Terra, da Lúa e do Sol.                                                                           
 

    

- Interpreta correctamente en gráficos e esquemas fenómenos como as eclipses. Relaciona as eclipses coa posición relativa da Terra, da Lúa e do Sol: 

º Recoñece as posicións relativas da Lúa, da Terra e do Sol nas que poden darse as eclipses de Lúa e de 
Sol 
 

    

º Explica correctamente en que posicións relativas da Lúa, da Terra e do Sol poden darse as eclipses de Lúa 
e de Sol 
 

    

Sumas parciais:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                              ESCALA DE APRECIACIÓN - MINERAIS E ROCHAS                           1º ESO 

Tarefa: Minerais e rochas. 

Estándares: 

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

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

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión sustentable dos recursos minerais. 

Indicadores A B 
C 

Grao mínimo de 
consecución do EA 

D 

Estándar BXB2.7.1.     

1. Identifica os exemplares de minerais propostos.     

2. Identifica os exemplares de rochas propostos.     

Estándar BXB2.7.2.     

1. Describe aplicacións dos minerais propostos ou, alternativamente, nomea minerais cuxas aplicacións son os 
obxectos/produtos propostos. 

    

2. Describe aplicacións das rochas propostas ou, alternativamente, nomea rochas cuxas aplicacións son os 
obxectos/produtos propostos. 

    

Estándar BXB2.7.3.     

1. Describe recursos minerais de Galicia.     

2. Describe correctamente o estudo de impacto ambiental.     

3. Describe correctamente a reforestación.     

4. Describe correctamente a xestión sustentable, secuenciando correctamente todos os procesos das 
explotacións mineiras, desde o previo estudo de impacto ambiental ata a posterior reforestación. 

    

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                               ESCALA DE APRECIACIÓN - CONTAMINACIÓN                               1º ESO 

Tarefa: Informe sobre contaminación ambiental. 

Estándares: 
BXB2.9.1. Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 
BXB2.10.1. Relaciona situacións en que a actividade humana interfire coa acción protectora da atmosfera. 

Indicadores A B 
C 

Grao mínimo de 
consecución do EA 

D 

Estándares: BXB2.9.1. e BXB2.10.1.      

1. O informe está ben estruturado.     

Estándar BXB2.9.1.      

1. O informe recolle información actualizada sobre contaminación ambiental.     

2. O informe analiza as repercusións da contaminación ambiental, focalizándoas nun asunto xenérico ou 
concreto, como p. ex., o planeta Terra, un ecosistema concreto ou un taxon de seres vivos. 

    

3. O informe propón algunha solución.     

Estándar BXB2.10.1.      

1. O informe o papel protector da atmosfera para a biosfera.     

2. O informe analiza as repercusións da eliminación do efecto protector da atmosfera (efecto invernadoiro, raios 
ultravioleta, ...). 

    

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                               ESCALA DE APRECIACIÓN - CLAVES                                        1º ESO 

Tarefa: Uso de claves dicotómicas. 

Estándares: 

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

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

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

Indicadores A B 
C 

Grao mínimo de 
consecución do EA 

D 

1. Describe correctamente a biodiversidade do ecosistema proposto.     

2. Xustifica a pertenza de especies aos taxons propostos baseándose nas características morfolóxicas.     

3. Identifica correctamente as especies propostas.     

4. Escribe correctamente os nomes dos taxons.     

5. Escribe os nomes dos taxons seguindo a orde correcta.     

6. Non faltan taxons.     

7. Escribe os nomes das especies empregando correctamente a nomenclatura binomial.     

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                 ESCALA DE APRECIACIÓN - PROXECTO                                       1º ESO 

Tarefa: Proxecto de investigación. 

Estándares: 

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

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

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

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

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

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

Indicadores A B 
C 

Grao mínimo de 
consecución do EA 

D 

Estándar BXB5.1.1.      

1. Integra no proxecto o método científico (observación, hipóteses, experimentación).     

Estándar BXB5.2.1.      

1. Argumenta como chega as conclusións.     

Estándar BXB5.3.1.      

1. Para a elaboración do proxecto utiliza diversas fontes que constan na bibliografía do proxecto.     

2. Durante a exposición/presentación usa con destreza diversos soportes, incluídos os dixitais, como o 
encerado, o conxunto canón-ordenador-pantalla dixital-mando, modelos/maquetas ou material de laboratorio. 

    

Estándar BXB5.4.1.      

1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.      

Estándar BXB5.5.1.      

1. Expresión escrita: O informe está ben estruturado.      

2. O informe é completo para os fins propostos.      

Estándar BXB5.5.2.      
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1. Elabora unha opinión propia complexa sobre un asunto científico, argumenta e defende unha posición persoal 
e profunda con firmeza no asunto e cita as fontes.  

    

2. Expresión oral: Discurso ben estruturado.      

3. Expresión oral: Vocabulario preciso, rico en vocábulos científicos. Utiliza sinónimos.      

4. Diferencia correctamente as ideas principais das secundarias.      

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             1º ESO 

Ob- 

xec- 

tivos- 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De Consecución de 

cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Compe-
tencias 
Clave 

 Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica     

 h 

 o 

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

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

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

(Vide Escala B1T3) 
 Traballo de 

clase (Escala 
B1T3) 

T3 

CCL 

CMCC
T 

 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. 

(Vide Escala B1T3) 
 Traballo de 

clase (Escala 
B1T3) 

T3 
CD 

CAA 

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

(Vide Escala B1T3) 
 Traballo de 

clase (Escala 
B1T3) 

T3 
CD 

CCL 

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

(Vide Escala B1T3) 
 Traballo de 

clase (Escala 
B1T3) 

T3 
CAA 

CCL 

 b 

 f 

 g 

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

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

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

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

(Vide Escala B1T2) 
 Traballo de 

clase (Escala 
B1T2) 

T2 

CMCC
T 

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. 

(Vide Escala B1T2) 
 Traballo de 

clase (Escala 
B1T2) 

T2 

CSIEE 

CMCC
T 

CAA 

 Bloque 2. A Terra no universo     

 f 
 B2.1. Principais modelos 

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

principais sobre a orixe do 

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

 Explica a teoría do big-bang e 
argumenta a explicación de 

 Proba escrita T1 
CMCC
T 
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             1º ESO 

Ob- 

xec- 

tivos- 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De Consecución de 

cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Compe-
tencias 
Clave 

Universo, e a formación e a 
evolución das galaxias. 

Hubble sobre a expansión do 
Universo. 

 f 

 l 

 B2.2. Compoñentes do 
Universo. 

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

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

 B2.2. Expor a organización 
do Universo e do Sistema 
Solar, así como algunhas 
das concepcións que sobre 
este sistema planetario se 
tiveron ao longo da historia. 

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

 Caracteriza os principais tipos 
de astros do Universo e do 
Sistema Solar. Compara as 
teorías heliocéntrica e 
xeocéntrica. 

 Proba escrita T1 
CMCC
T 

 f 
 B2.5. Os planetas no 

Sistema Solar. 

 B2.3. Relacionar 
comparativamente a 
posición dun planeta no 
sistema solar coas súas 
características. 

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

 Coñece as principais 
características, exclusivas do 
planeta Terra, que permiten 
que albergue vida. 

 Proba escrita T1 
CMCC
T 

 f 
 B2.6. O planeta Terra: 

características. 
 B2.4. Localizar a posición 

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

no Sistema Solar. 
 Identifica a posición da Terra 

no Sistema Solar. 
 Proba escrita T1 

CMCC
T 

 f 

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

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

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

 Categoriza os fenómenos 
principais relacionados co 
movemento e a posición dos 
astros. 

 Proba escrita T1 
CMCC
T 

 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. 

(Vide Rúbrica MAREAS) 
 Traballo de 

clase (Rúbrica 
MAREAS) 

T1 
CMCC
T 

 f 

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

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

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

 Describe as características 
xerais dos materiais máis 
frecuentes nas zonas 
externas do planeta. 

 Proba escrita T1 
CMCC
T 
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             1º ESO 

Ob- 

xec- 

tivos- 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De Consecución de 

cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Compe-
tencias 
Clave 

 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. 

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

 Proba escrita T1 
CMCC
T 

 f 

 g 

 n 

 ñ 

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

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

 B2.7. Recoñecer as 
propiedades e as 
características dos minerais 
e das rochas, distinguir as 
súas aplicacións máis 
frecuentes e salientar a súa 
importancia económica e a 
xestión sustentable. 

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

(Vide Escala MINERAIS E 
ROCHAS) 

 Traballo de 
clase (Escala 
MINERAIS E 
ROCHAS) 

T1 

CMCC
T 

CAA 

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

(Vide Escala MINERAIS E 
ROCHAS) 

 Traballo de 
clase (Escala 
MINERAIS E 
ROCHAS) 

T1 CCEC 

 BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso 
responsable e a xestión sustentable dos 
recursos minerais. 

(Vide Escala MINERAIS E 
ROCHAS) 

 Traballo de 
clase (Escala 
MINERAIS E 
ROCHAS) 

T1 CSC 

 f 

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

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

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

 Coñece a estrutura e a 
composición da atmosfera. 

 Proba escrita T1 
CMCC
T 

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

 Coñece a composición do 
aire e os contaminantes 
principais do mesmo. 

 Proba escrita T1 
CMCC
T 

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

 Argumenta de forma simple o 
papel protector da atmosfera 
para os seres vivos. 

 Proba escrita T1 
CMCC
T 

 b 

 e 

 f 

 g 

 m 

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

 B2.9. Investigar e recoller 
información sobre os 
problemas de 
contaminación ambiental 
actuais e as súas 
repercusións, e desenvolver 

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

(Vide Escala 
CONTAMINACIÓN) 

 Traballo de 
clase (Escala 
CONTAMINACIÓ
N) 

T1 
CSC 

CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             1º ESO 

Ob- 

xec- 

tivos- 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De Consecución de 

cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Compe-
tencias 
Clave 

actitudes que contribúan á 
súa solución. 

 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 considerar 
as repercusións da 
actividade humana nela. 

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

(Vide Escala 
CONTAMINACIÓN) 

 Traballo de 
clase (Escala 
CONTAMINACIÓ
N) 

T1 CSC 

 f 

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

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

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

 Enumera as propiedades 
anómalas da auga. 

Explica as consecuencias de 
dúas delas para o 
mantemento da vida na 
Terra.. 

 Proba escrita T2 
CMCC
T 

 f 

 m 

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

 B2.15. Ciclo da auga.  

 B2.16. A auga como 
recurso. 

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

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

 Describe o ciclo da auga.  Proba escrita T2 
CMCC
T 

 a 

 f 

 g 

 m 

 B2.17. Xestión 
sustentable da auga. 

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

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

 Comprende e identifica o 
significado da xestión 
sustentable da auga doce. 

 Proba escrita T2 
CSC 

CSIEE 

 f 

 m 

 B2.18. Contaminación 
das augas doces e 
salgadas. 

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

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

 Explica un caso de 
contaminación de augas 
doces e outro de augas 
salgadas. 

 Proba escrita T2 CSC 

 f  B2.19. A biosfera.  B2.15. Seleccionar as  BXB2.15.1. Describe as características  Describe as características  Proba escrita T2 CMCC
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             1º ESO 

Ob- 

xec- 

tivos- 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De Consecución de 

cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Compe-
tencias 
Clave 

Características que 
fixeron da Terra un 
planeta habitable. 

características que fan da 
Terra un planeta especial 
para o desenvolvemento da 
vida. 

que posibilitaron o desenvolvemento da 
vida na Terra. 

que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na 
Terra. 

T 

 Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra     

 f 

 l 

 m 

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

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

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

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

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

(Vide Escala CLAVES) 
 Traballo de 

clase (Escala 
CLAVES) 

T2 

CCEC 

CMCC
T 

 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 e 
identificar os principais 
modelos taxonómicos aos 
que pertencen os animais e 
as plantas máis comúns. 

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

 Identifica e recoñece 
exemplares característicos 
dos principais taxons. 

 Proba escrita T2 
CMCC
T 

 f 

 m 

 B3.1. Concepto de 
biodiversidade. 

 B3.3. Describir as 
características xerais dos 

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

 Discrimina as características 
xerais e singulares de cada 

 Proba escrita T2 
CMCC
T 
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                             1º ESO 

Ob- 

xec- 

tivos- 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De Consecución de 

cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Compe-
tencias 
Clave 

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. 

grandes grupos 
taxonómicos e explicar a 
súa importancia no 
conxunto dos seres vivos. 

taxonómico. grupo taxonómico. 

 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. 

 Asocia invertebrados comúns 
co grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

 Proba escrita T2 
CMCC
T 

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

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

 Proba escrita T2 
CMCC
T 

 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.  

 Detalla o proceso da nutrición 
autótrofa. 

 Proba escrita T2 
CMCC
T 

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

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

 Proba escrita T2 
CMCC
T 

 b 

 e 

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

 B3.6. Utilizar claves 
dicotómicas ou outros 
medios para a identificación 

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

(Vide Escala CLAVES) 
 Traballo de 

clase (Escala 
CLAVES) 

T2 CAA 
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Ob- 

xec- 

tivos- 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De Consecución de 

cada EA 
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De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Compe-
tencias 
Clave 

 g outros medios. e a clasificación de animais 
e plantas. 

 g 

 l 

 ñ 
 B3.8. Identificación de 

plantas e animais propios 
dalgúns ecosistemas, 
especies en extinción e 
especies endémicas. 
Adaptacións dos animais 
e as plantas ao medio. 
Biodiversidade en Galicia. 

 B3.7. Determinar a partir da 
observación as adaptacións 
que permiten aos animais e 
ás plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas, 
con especial atención aos 
ecosistemas galegos. 

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

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

 Proba escrita T2 
CMCC
T 

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

 Explica a adaptación ao 
medio dun animal común e 
dunha planta común. 

 Proba escrita T2 

CAA 

CMCC
T 

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

(Vide Escala CLAVES) 
 Traballo de 

clase (Escala 
CLAVES) 

T2 CCEC 

 Bloque 4. Os ecosistemas     

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

 B4.2. Factores abióticos e 
bióticos nos ecosistemas. 

 B4.3. Ecosistemas 
acuáticos. 

 B4.4. Ecosistemas 
terrestres. 

 B4.1. Diferenciar os 
compoñentes dun 
ecosistema. 

 BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun 
ecosistema. 

 Identifica os compoñentes 
dun ecosistema concreto. 

 Proba escrita T3 
CMCC
T 

 f 

 g 

 m 

 B4.5. Factores 
desencadeantes de 
desequilibrios nos 
ecosistemas. 

 B4.6. Estratexias para 
restablecer o equilibrio 

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

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

 Enumera os principais 
factores desencadeantes de 
desequilibrios nun 
ecosistema. 

Explica o desencadeamento 
de desequilibrios nun 

 Proba escrita T3 
CMCC
T 
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xec- 
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Grao Mínimo De Consecución de 
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po 

riza 
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Clave 

nos ecosistemas. ecosistema concreto 

 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. 

 Selecciona accións que 
preveñen a destrución 
ambiental nun caso concreto. 

 Proba escrita T3 
CSC 

CSIEE 

 Bloque 5. Proxecto de investigación     

 b 

 c 

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

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

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

 (Vide Escala PROXECTO) 
 Traballo de 

clase (Escala 
PROXECTO) 

T3 

CAA 

CMCC
T 

 b 

 f 

 g 

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

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

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

 (Vide Escala PROXECTO) 
 Traballo de 

clase (Escala 
PROXECTO) 

T3 
CAA 

CCL 

 e 

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

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

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

 (Vide Escala PROXECTO) 
 Traballo de 

clase (Escala 
PROXECTO) 

T3 

CMCC
T 

CD 

 a 

 b 

 c 

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

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

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

 (Vide Escala PROXECTO) 
 Traballo de 

clase (Escala 
PROXECTO) 

T3 
CSC 

CSIEE 
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 a 

 b 

 d 

 h 

 o 

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

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

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

 (Vide Escala PROXECTO) 
 Traballo de 

clase (Escala 
PROXECTO) 

T3 

CAA 

CMCC
T 

CSIEE 

CD 

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

 (Vide Escala PROXECTO) 
 Traballo de 

clase (Escala 
PROXECTO) 

T3 
CCL 

CCEC 
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3º ESO. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA.  

Introdución 
A materia de Bioloxía e Xeoloxía, tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria como no bacharelato, 
debe contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave de cada etapa educativa, pondo 
especial atención na adquisición da competencia científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois, 
unicamente de adquirir coñecementos relacionados coa bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado 
aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, 
iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a un mellor desenvolvemento do seu contorno e 
a un mellor benestar social. A bioloxía e a xeoloxía deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a 
súa autoestima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de decisións democráticas 
a todos os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural. 
Durante estas etapas perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando un nivel 
competencial que conduza o alumnado a non perder o interese que ten desde o comezo da súa temperá 
actividade escolar por non deixar de aprender. 
Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e a súa 
interacción coa Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do ambiente ten para 
todos os seres vivos. 
Tamén durante este ciclo, a materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O principal 
obxectivo é que o alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar o seu corpo 
a nivel tanto físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información e ante 
actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, social e psicolóxico. 
Preténdese tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente 
polas repercusións que ten sobre a súa saúde. 
Así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das consecuencias que estas 
teñen na súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no 
impacto da calidade de vida das persoas. 
Neste primeiro ciclo, o bloque "Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica" e o bloque 
“Proxecto de investigación" son comúns a primeiro e a terceiro de ESO. Dado que a bioloxía e xeoloxía son 
disciplinas de carácter científico, debemos ter sempre eses bloques como marco de referencia no 
desenvolvemento do currículo. 
Non se trata, por tanto, de bloques illados e independentes dos demais, senón que están implícitos en cada 
un deles e son a base para a súa concreción. 
En Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO, o currículo parte do mundo macroscópico, máis concreto, 
observable e identificable polo alumnado (como a Terra no Universo, a biodiversidade no planeta Terra e os 
ecosistemas), para se achegar en terceiro de ESO a un nivel máis abstracto (estudo microscópico da célula, 
o ser humano e a saúde, o relevo terrestre e a súa evolución). 
Finalmente, en cuarto curso de ESO iníciase o alumnado nas grandes teorías que permitiron o 
desenvolvemento máis actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da evolución), 
para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións tróficas entre os niveis e a interacción dos organismos 
entre eles e co medio, así como a súa repercusión na dinámica e na evolución dos devanditos ecosistemas. 
No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, analizando 
con maior detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que 
nela inflúen, así como o comportamento da Terra como un planeta en continua actividade. 
A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase na 
composición, na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos movementos 
das placas e as súas consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, magmatismo, riscos xeolóxicos, 
etc.) e finalizar co estudo da xeoloxía externa. 
A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición química, 
organización celular e estudo dos tecidos animais e vexetais). Tamén se desenvolve e completa nesta etapa 
o estudo da clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en especial desde o punto de vista do seu 
funcionamento e da adaptación ao medio en que habitan. 
Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado 
desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método 
científico. Entre estas competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da realización de 

tarefas en grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar 
presentacións e defender as opinións propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas deberán 
desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación en 
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público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar actitudes conducentes á reflexión e á 
análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que 
en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de 
laboratorio. 
En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de Bioloxía e Xeoloxía 
deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na realización de 
variadas e adecuadas tarefas experimentais, adaptadas a cada nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as 
destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, microscopios, material de campo, recollida de 
mostras, resolución de problemas e todos os que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa 
formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao longo do 
currículo preséntanse actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, 
que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos. 
Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO e en bacharelato ha permitir que os alumnos e as 
alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por si 
mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; a ser 
responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e descubrir. 
 
 

Procedementos e Instrumentos de Avaliación e de Cualificación 
 
As cualificacións do boletín de cada avaliación obteranse por ponderación das notas dos Estándares de 
Aprendizaxe, as cales serán a súa vez obtidas mediante os Procedementos e Instrumentos De Avaliación 
sinalados na columna correspondente. Cada cualificación está asociada a algún tipo de constancia 
documental (Proba escrita, Rúbrica, Escala de apreciación), que é custodiada polos profesores 
correspondentes. 

O Traballo de clase, na columna Procedementos e Instrumentos de Avaliación, debe entenderse nas súas 
diversas manifestacións, como os boletíns de clase, as prácticas de laboratorio, os traballos individuais, os 
traballos en equipo ou as exposicións ante a clase dos traballos realizados. 
A realización das probas escritas e a entrega de traballos de clase nas datas sinaladas polo profesor será 
de  obrigado cumprimento para a superación da materia (a excepción de hospitalización ou requirimento 
xudicial por parte do alumno/a).  
 
De forma voluntaria existirá a posibilidade de ler un libro por cada trimestre. A lista de libros exporase no 
taboleiro de anuncios da aula. Quen opte por ler un libro terá que entregar un traballo que será avaliado 
mediante a “RÚBRICA – LIBRO”. De cara á nota da avaliación, a nota será sumada linealmente á nota obtida 
nesa avaliación. 

No caso da 1ª e 2ª avaliacións, haberá un exame de recuperación por cada avaliación, o cal terá lugar ó 
inicio do seguinte trimestre. Ademais haberá, a final de curso, unha proba final de recuperación das 
avaliacións suspensas, no cal incluirase a recuperación única da 3ª avaliación, que non se pode facer por 
separado por esixencias de calendario. 
 
No boletín de cada avaliación e nos boletíns das convocatorias ordinaria e extraordinaria, para aprobar será 
necesario obter, como resultado da aplicación dos instrumentos de avaliación, unha nota igual a 5 ou 
superior. 
 
A cualificación no boletín de final de curso será a media aritmética das notas das tres avaliacións. 
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Bioloxía e Xeoloxía                                         TRABALLOS DE CLASE                                      3º ESO 

Tarefas Procedementos/Instrumentos de avaliación 

Debuxo da célula. RÚBRICA - DEBUXOS 

Diario de dieta / Cálculo da Taxa Metabólica Basal / Cálculo de calorías e de actividade física. RÚBRICA - DIETA 

Banda deseñada do aparello dixestivo (O camiño da comida) e do a. respiratorio (Unha molécula de O2). ESCALA DE APRECIACIÓN - BANDA DESEÑADA 

Cuestionario sobre a paisaxe. SOLUCIÓN CORRECTA DO CUESTIONARIO 

Xeomorfoloxía (Póster). RÚBRICA - CARTEL 

Muller e ciencia. RÚBRICA - MULLER E CIENCIA 

Esquema do percorrido dunha gota de sangue e dunha gota de ouriños. RÚBRICA - ESQUEMAS 

Impacto do home. ESCALA DE APRECIACIÓN - FOTOS 

Terremotos e volcáns. RÚBRICA - CARTEL 

Mapa conceptual dos Sistemas Nervioso, Endócrino e Locomotor. RÚBRICA - MAPA CONCEPTUAL 

Diagrama de fluxo do Ciclo da vida (Aparello reprodutor e reprodución). RÚBRICA – DIAGRAMA DE FLUXO 

O solo como ecosistema. RÚBRICA - CARTEL 

Bloque 6. Proxecto de investigación. RÚBRICA - PROXECTO 

Libro de lectura (Opcional). RÚBRICA - LIBRO 
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Bioloxía e Xeoloxía                          RÚBRICA - DEBUXOS/ILUSTRACIÓNS                                         3º ESO 

Tarefa: Debuxo da célula. 

Estándares: BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 
 BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

CONTIDO  
O debuxo transmite todos os 
contidos que especificaba a tarefa.  

O debuxo transmite case todos os 
contidos que especificaba a tarefa. 
Ten poucos erros (Menos de 5) 

O debuxo transmite algúns dos 
contidos que especificaba a tarefa 
(Menos de 10 erros). 

O debuxo non transmite todos os 
contidos que especificaba a tarefa. 
Faltan demasiados contidos ou están 
mal especificados. 

IMAXES 
A imaxe é coidada e reflíctense 
correctamente os contidos 
especificados pola tarefa. 

A imaxe é nítida pero non reflicte 
correctamente os contidos 
especificados pola tarefa. 

A imaxe contén numerosos erros 
conceptuais pero cumpre con 
algúns dos contidos especificados 
pola tarefa. 

A imaxe non cumpre ningún dos 
requisitos especificados pola tarefa. 

DESEÑO 

O debuxo está moi ben balanceado 
e todos os elementos funcionan 
integradamente para crear unha 
mensaxe moi ben focalizada. 

O debuxo está bastante 
balanceado e a maioría dos 
elementos funcionan de maneira 
adecuada e integrada. 

O debuxo está lixeiramente fóra de 
balance e algúns elementos 
quítanlle mérito á mensaxe xeral. 

O debuxo está fóra de balance e 
poucos ou ningún elemento dálle 
mérito á mensaxe xeral. 

CREATIVIDADE 

Utilizou texto, gráficos e deseño de 
maneira inhabitual, sorprendente e 
apropiada para transmitir significado 
no debuxo. 

Utilizou texto, gráficos e esquemas 
de maneira inhabitual e apropiada 
para facer o debuxo interesante, 
ordenado e atractivo. 

Tentou utilizar texto, gráficos e 
deseños de maneira inhabitual, 
pero non sempre son efectivos. 

Os elementos inhabituais que incluíu 
no debuxo son inadecuados ou 
ineficientes. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                         RÚBRICA - DIETA                                              3º ESO 

Tarefa:  Diario de dieta / Cálculo da Taxa Metabólica Basal / Cálculo de calorías e de actividade física. 

Estándares: BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables. 
 BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes 

principais presentes neles e o seu valor calórico. 
 BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

PROCURA DE 
INFORMACIÓN NA WEB. 

Busca información para completar a 
tarefa na súa totalidade 

Busca información variada. 
Busca información, pero esta é 
mínima. 

Só queda coa información 
outorgada polo docente. 

MENÚ DIARIO. 
SEGUIMENTO AO LONGO 
DA SEMANA. 

Realiza o menú diario da semana 
completa. 

Realiza o menú diario pero este 
atópase incompleto nalgún 
aspecto. 

Realiza o menú diario só de 3 ou 4 
días completos. 

Realiza o menú diario só 1 ou 2 
días completos. 

MENÚ DIARIO. CALORÍAS. 
Realiza o cálculo completo das 
calorías. 

Realiza o cálculo completo pero 
deixa algún nutriente sen 
computar. 

Non presenta completo o cálculo 
dado que non busca eses nutrientes 
ou non ten en conta algún aspecto. 

Numerosos erros de cálculo, non 
ten en conta a cantidade. 

ACTIVIDADES DIARIAS. 
CALORÍAS. 

Realiza o cálculo completo das 
calorías. 

Realiza o cálculo completo pero 
deixa algunha actividade sen 
computar. 

Non presenta completo o cálculo 
dado que non busca esas actividades 
ou non ten en conta algún aspecto. 

Numerosos erros de cálculo, non 
ten en conta o tempo que dura a 
actividade. 

CÁLCULO DE TAXA 
METABÓLICA BASAL. 

Realiza o cálculo completo de TMB. 
Indica o cálculo. 

Realiza o cálculo completo pero 
comete erros ao non ter en conta 
algún factor. Indica o cálculo. 

Indica o cálculo, pero non indica os 
factores utilizados ou ten numerosos 
erros de cálculo. 

Non indica o cálculo de TMB. 

SEGUE AS INSTRUCIÓNS. 
Realiza un moi bo traballo, seguindo 
todas as instrucións. 

Segue as instrucións, excepto 
por algúns detalles. 

Non segue as instrucións, presenta 
unha serie de erros o traballo. 

Non segue as instrucións, 
presenta moitos de erros o traballo 
ou faltan partes.  

TOTAL:     

   TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                          ESCALA DE APRECIACIÓN - BANDA DESEÑADA                                 3º ESO 

Tarefa: Banda deseñada do aparello dixestivo (O camiño da comida) e do aparello respiratorio (Unha molécula de O2). 

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

Indicadores Correcto  
Intermedio 

Grao mínimo de consecución 
do EA. 

Incorrecto  

Presentación e Título.    

Coherencia cromática.    

Orde e limpeza.    

Comprensión do texto.    

Relación entre texto e imaxe.    

Secuencia temporal da banda deseñada.    

Cumpre o labor da tarefa.    

Usa códigos propios da banda deseñada (viñetas, bocadillos,…).    

Na banda deseñada cómic están reflectidos todos os aspectos pedidos pola tarefa.    

Orixinalidade e creatividade.    

Total:    

Total tarefa:  
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Bioloxía e Xeoloxía                               CUESTIONARIO - PAISAXE                                               3º ESO 

Tarefa: Cuestionario sobre a paisaxe. 

Estándares: BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos de relevo e inflúen neles. 
 BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa dinámica. 
 BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 
 BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 
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Bioloxía e Xeoloxía                               RÚBRICA - CARTEL/PÓSTER                                              3º ESO 

Tarefa: Xeomorfoloxía (Póster). 

Estándares: BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 
 BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica algunhas formas resultantes características. 
 BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 
 BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

CONTIDO 

Pertinente, dando detalles de 
calidade que proporcionan 
información que vai máis aló do obvio 
e predicible. 

Os detalles de apoio e a información 
están relacionados, pero un aspecto 
chave está sen apoio. 

Os detalles de apoio e a información 
están relacionados, pero varios 
aspectos craves están sen apoio. 

Os detalles de apoio e a información 
non están claros ou non están 
relacionados ao tema. 

ORGANIZACIÓN 
DA 
INFORMACIÓN 

Todas as imaxes apoian e 
representan totalmente a mensaxe e 
teñen as dimensións necesarias de 
acordo ao cartel. 

Algunhas imaxes apoian e representan 
a mensaxe e teñen as dimensións 
necesarias de acordo ao cartel 

Algunhas imaxes non son claras e ben 
proporcionadas e non serven de apoio 
á mensaxe. 

As imaxes non teñen as dimensións 
necesarias, son desproporcionadas, 
pouco claras e non sustentan apoio 
coa mensaxe. 

LINGUAXE 
ICONOGRÁFICO 

A información está moi ben 
organizada e ten unha orde detallada 
e fácil de ler 

A información está ben organizada e 
facilita a lectura do cartel 

Organízase a información pero non é 
fácil a lectura do cartel. 

A información está en desorde e a 
súa lectura non é fácil. 

FORMATO 
O formato é visiblemente atractivo, de 
acordo ás dimensións necesarias. 

O formato é adecuado ás dimensións 
indicadas, aínda que é rechamante. 

O formato non é adecuado ás 
dimensións indicadas, aínda que é 
rechamante. 

O formato non se adecúa ás 
dimensións indicadas, carece de 
cores adecuadas e non é atractivo 
visualmente 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                              RÚBRICA - MULLER E CIENCIA                                            3º ESO 

Tarefa: Muller e ciencia. 

Estándares: BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 
 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 
 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable Aprobado 
Grao mínimo de consecución do EA. 

Insuficiente 

CALIDADE DA 
INFORMACIÓN 

A información claramente 
desenvolve o tema principal da 
tarefa. Inclúe diversos detalles de 
apoio e/ou exemplos. Non existen 
erros gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación. 

A información claramente desenvolve o 
tema principal da tarefa. Inclúe 1-2 detalles 
de apoio e/ou exemplos. Case non existen 
erros gramaticais, ortográficos ou de 
puntuación. 

A información claramente desenvolve o 
tema principal da tarefa. Non se achegan 
detalles de apoio ou exemplos. Uns 
poucos erros gramaticais, ortográficos ou 
de puntuación. 

A información ten pouca ou 
ningunha relación co tema 
principal da tarefa. Moitos 
erros gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación. 

ORGANIZACIÓN DA 
INFORMACIÓN 

A información achegada é completa 
e mostra relacións claras e lóxicas 
con todos os apartados e 
subapartados da tarefa. Orixinal. 

A información achegada é completa e 
mostra relacións claras e lóxicas coa 
maioría dos apartados e subapartados da 
tarefa. 

A información achegada é parcialmente 
completa e inclúe algúns dos apartados e 
subapartados da tarefa. 

A información achegada non 
presenta relación co contido 
dos apartados ou 
subapartados da tarefa. 

IMAXES E 
ILUSTRACIÓNS 

As imaxes e as ilustracións son 
estupendos, precisos e facilitan a 
comprensión. 

As imaxes e as ilustracións son precisos e 
facilitan a comprensión. 

As imaxes e as ilustracións son precisos e 
algunhas veces facilitan a comprensión. 

As imaxes e as ilustracións 
non son precisos e non 
facilitan a comprensión. 

VIDA 
O informe cumpre os requisitos 
biográficos. Contexto social e breve 
resumo da vida. 

O informe cumpre os requisitos 
biográficos. Contexto social limitado. 
Inclúe un breve resumo da vida. 

O informe non cumpre os requisitos 
biográficos. Falta o contexto social nin ten 
un breve resumo da vida. 

Faltan requisitos biográficos. 
Non aparece o contexto 
social. 

OBRA 
Explica as achegas científicas e os 
seus descubrimentos máis 
importantes. 

Explica as achegas científicas pero non 
sinala os seus descubrimentos máis 
importantes. 

Explica algunhas achegas, pero non sinala 
os seus descubrimentos máis importantes. 

Non explica as súas achegas 
científicas nin os seus 
descubrimentos máis 
importantes. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                    RÚBRICA - ESQUEMAS                                               3º ESO 

Tarefa: Esquema do percorrido dunha gota de sangue e dunha gota de ouriños. 

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

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

APARENCIA,  
ORGANIZACIÓN,  
CONTIDO 

Usa títulos e subtítulos para 
organizar visualmente o material. 
Ademais presenta: Menos de tres 
erros. 

Usa títulos para organizar visualmente 
o material. Ademais presenta: De catro 
a seis erros. 

O formato non axuda a organizar 
visualmente o material. Ademais 
presenta: Máis de sete erros.  

O formato non cumpre ningún dos 
requisitos. Presenta máis de 10 
erros. 

REPRESENTACIÓN 
DO PROCESO OU 
IDEA 

A representación é correcta non 
contén erros. Representa o que pide 
a tarefa.  

A representación é adecuada, pero é 
difícil de interpretar. Representa 
algúns dos aspectos da tarefa. 

A representación non manexa ben a 
idea e a interpretación dos mesmos 
é difícil. As liñas están debuxadas 
con esmero, pero a representación é 
bastante sinxela. 

A representación non é correcta 
en case ningún aspecto. As liñas e 
as representacións non están ben 
ou non son adecuadas. 

CALIDADE DA 
INFORMACIÓN 

Na información mostrada no 
esquema ou diagrama obsérvanse 
con claridade e definición. Relación 
co tema principal.  

Na información mostrada no esquema 
ou diagrama obsérvanse pouco claras 
ou con falta de definición. Bastante 
relación co tema principal. 

Na información mostrada no 
esquema ou diagrama non se 
observa nin claridade nin definición. 
Algunha relación co tema principal. 

Na información mostrada no 
esquema ou diagrama non se 
aprecia ningún dos aspectos 
solicitados na tarefa. Sen relación 
co tema principal. 

CLASIFICACIÓN DA 
INFORMACIÓN 

Os contidos do esquema ou 
diagrama están ben organizados, 
son precisos e fáciles de ler. 

Os contidos do esquema ou diagrama 
están organizados, pero non son moi 
precisos e dificulta a lectura. 

Os contidos no esquema ou 
diagrama son imprecisos nalgunhas 
partes. 

Os contidos no esquema ou 
diagrama son erróneos na súa 
maioría. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                      ESCALA DE APRECIACIÓN - FOTOS                                 3º ESO 

Tarefa: Impacto do home. 

Estándares: BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe. 
 BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 
 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre. 

Indicadores Correcto  
Intermedio 

Grao mínimo de 
consecución do EA. 

Incorrecto  

1.- Calidade técnica e estética da fotografía:    

Encadre.    

Enfoque e luminosidade.    

Finalidade estética ou expresiva.    

2.- Riqueza simbólica e iconográfica da imaxe:    

Composición.    

Simbolismo e iconografía.    

Información solicitada na tarefa.    

3.-Adecuación e relación co tema:    

A fotografía reflicte claramente á tarefa proposta.    

O texto que o acompaña responde á tarefa proposta.    

4.-Orixinalidade e profundidade da proposta e o enfoque:    

Orixinalidade na imaxe.    

Enfoque creativo do tema.    

Total:    

Total tarefa:  
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Bioloxía e Xeoloxía                               RÚBRICA - CARTEL/PÓSTER                                              3º ESO 

Tarefa: Terremotos e volcáns. 

Estándares: BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos no relevo. 
 BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 
 BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 
 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. 
 BXB5.13.1. Valora e describe o risco sísmico e, de ser o caso, volcánico existente na zona en que habita, e coñece as medidas de prevención que debe adoptar. 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

CONTIDO 

Pertinente, dando detalles de 
calidade que proporcionan 
información que vai máis aló do obvio 
e predicible. 

Os detalles de apoio e a información 
están relacionados, pero un aspecto 
chave está sen apoio. 

Os detalles de apoio e a información 
están relacionados, pero varios aspectos 
craves están sen apoio. 

Os detalles de apoio e a 
información non están claros ou 
non están relacionados ao tema. 

ORGANIZACIÓN 
DA 
INFORMACIÓN 

Todas as imaxes apoian e 
representan totalmente a mensaxe e 
teñen as dimensións necesarias de 
acordo ao cartel. 

Algunhas imaxes apoian e representan a 
mensaxe e teñen as dimensións 
necesarias de acordo ao cartel 

Algunhas imaxes non son claras e ben 
proporcionadas e non serven de apoio á 
mensaxe. 

As imaxes non teñen as 
dimensións necesarias, son 
desproporcionadas, pouco claras 
e non sustentan apoio coa 
mensaxe. 

LINGUAXE 
ICONOGRÁFICO 

A información está moi ben 
organizada e ten unha orde detallada 
e fácil de ler 

A información está ben organizada e 
facilita a lectura do cartel 

Organízase a información pero non é 
fácil a lectura do cartel. 

A información está en desorde e 
a súa lectura non é fácil. 

FORMATO 
O formato é visiblemente atractivo, de 
acordo ás dimensións necesarias. 

O formato é adecuado ás dimensións 
indicadas, aínda que é rechamante. 

O formato non é adecuado ás 
dimensións indicadas, aínda que é 
rechamante. 

O formato non se adecúa ás 
dimensións indicadas, carece de 
cores adecuadas e non é 
atractivo visualmente 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                              RÚBRICA - MAPA CONCEPTUAL                                             3º ESO 

Tarefa: Mapa conceptual dos Sistemas Nervioso, Endócrino e Locomotor. 

Estándares: BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación. 
 BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 
 BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 
 BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa función. 
 BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparello locomotor. 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

CONCEPTO 
PRINCIPAL 

O concepto principal é adecuado e 
pertinente co tema e a tarefa proposta. 

O concepto principal é relevante dentro 
do tema pero non presenta tarefa 
proposta. 

O concepto principal pertence ao tema, pero 
non se fundamental nin responde á tarefa 
proposta. 

O concepto principal non ten relación co tema nin 
presenta tarefa proposta. 

CONCEPTOS 
SUBORDINADOS 

O mapa inclúe todos os conceptos 
importantes que representa a 
información principal da tarefa proposta. 
Non repite conceptos. 

O mapa inclúe a maioría dos conceptos 
importantes que representan a 
información principal da tarefa proposta. 

Faltan a maioría dos conceptos importantes 
que representan a información principal da 
tarefa proposta. Repite algún concepto. 

O mapa inclúe só algúns dos conceptos importantes 
que representan a info. principal da tarefa proposta, 
pero faltan os máis significativos. Coexisten conceptos 
con varios enunciados completos. Repite varios 
conceptos e/ou aparecen varios conceptos alleos ou 
irrelevantes. 

PALABRAS DE 
LIGAZÓN E 
PROPOSICIÓNS 

A maior parte das proposicións son 
válidas de acordo á tarefa proposta ou 
tema e representan a información 
principal. 

Algunhas das proposicións son 
invalidadas ou non representan a 
información principal do tema ou tarefa 
proposta. Non repite conceptos. 

Só algunhas das proposicións son válidas de 
acordo ao tema ou a tarefa proposta. Repite 
algún concepto. 

Presenta proposicións inválidas de acordo ao tema con 
ligazóns que describen unha relación inexistente, 
afirmacións completamente falsas. Presenta 
afirmacións vagas e/ou aparecen varios conceptos 
alleos ou irrelevantes. 

LIGAZÓNS 
CRUZADAS E 
CREATIVIDADE 

As ligazóns cruzadas son creativas e 
novidosas. 

As ligazóns cruzadas son adecuadas, 
pertinentes e relevantes en termos da 
información principal do tema. 

As ligazóns cruzadas son adecuadas pero un 
tanto irrelevantes en termos da información 
principal do tema. 

Presenta menos de 3 niveis, redundantes, ou erróneos 
en termos da información principal do tema. 

XERARQUÍA 

Todos os conceptos están ordenados 
xerarquicamente. Presenta máis de 4 
niveis xerárquicos (ningún deles é 
exemplo) e máis de 7 ramificacións 

Todos os conceptos están ordenados 
xerarquicamente. Preséntanse polo 
menos tres niveles xerárquicos (ningún 
deles é de exemplo) e 6 ó 7 
ramificacións. 

Preséntanse polo menos 3 niveis xerárquicos, 
pero uno deles corresponde ao nivel de 
exemplo e presenta ao menos 5 ramificacións.  

Presenta menos de 3 niveis xerárquicos e menos de 5 
ramificacións, ou ben, a estrutura do mapa é lineal ou 
non presenta unha organización xerárquica. 

ESTRUTURA 
(COMPLEXIDADE 
ESTRUTURAL) 

Presenta estrutura xerárquica completa 
e equilibrada, cunha organización clara 
e de fácil interpretación. 

Presenta unha estrutura xerárquica 
clara, equilibrada pero un tanto simple 
ou un pouco desequilibrada pero clara e 
de fácil. 

Presenta unha estrutura xerárquica clara, pero 
non equilibrada, ou ben, unha aparencia 
equilibrada pero en exceso simple, ou un tanto 
desordenada e difusa. 

Mapa lineal, con varias secuencias de oracións longas 
cara aos lados ou cara abaixo; ou ben, presenta unha 
estrutura ilexible, desorganizada, caótica ou difícil de 
interpretar. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                              RÚBRICA - DIAGRAMA DE FLUXO                                            3º ESO 

Tarefa: Diagrama de fluxo do Ciclo da vida (Aparello reprodutor e reprodución). 

Estándares: BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas participan na súa regulación. 
 BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto. 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

CONCEPTOS 

Identifícanse claramente a idea principal e 
polo menos cinco ideas secundarias. 

Identifícase a idea principal con menos 
de cinco ideas secundarias. 

Só se identifican conceptos sen 
relación clara coa idea principal. 

Non se identifica claramente 
a idea principal pero se 
algúns conceptos. 

NIVEIS DE 
XERARQUIZACIÓN 

O Diagrama de Fluxo esta ordenado e é fácil 
de ler e comprender. 

O Diagrama de Fluxo este ordenado 
pero non é fácil de ler. 

O Diagrama de Fluxo este ordenado 
pero non se comprende. 

O Diagrama de Fluxo non 
está ordenado. 

FORMATO DO 
ESCRITO 

Non hai erros nos conceptos. Case non hai erros nos conceptos 
(menos de 6). 

Menos de 10 erros nos conceptos Máis de 10 erros nos 
conceptos. 

RELACIÓN ENTRE 
CONCEPTOS 

Identifica todos os conceptos e demostra un 
coñecemento das relacións entre estes. 

Identifica conceptos, pero realiza 
algunhas conexións equivocadas. 

Identifica conceptos, pero realiza 
demasiadas conexións equivocadas. 

Omite a relación entre 
conceptos. 

PRESENTACIÓN 
DO ESQUEMA 

A entrega foi feita en tempo e forma, con 
limpeza e no formato establecido. 

A entrega foi feita en tempo e forma, 
non foi no formato. 

A entrega non foi feita en tempo e 
forma, ademais non foi formato. 

Non entrega o traballo. 

HABILIDADE DE 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA 

Elabora o mapa completo, incluíndo 
exemplos, conexións correctas e colocando 
relacións nestas, obtendo como resultado 
final un diagrama que é fácil de interpretar. 

Coloca a maioría dos conceptos, 
establecendo relacións apropiadas a 
maioría das veces, dando como 
resultado un diagrama que se pode 
interpretar. 

Coloca a bastantes dos conceptos, 
non establecendo relacións 
apropiadas na maioría das veces, 
dando como resultado un diagrama 
que é difícil de interpretar. 

Os conceptos son 
incongruentes, sen relacións 
correctas, dando como 
resultado un mapa imposible 
de interpretar. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                 RÚBRICA - CARTEL/PÓSTER                                             3º ESO 

Tarefa: O solo como ecosistema. 

Estándares: BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 
 BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

CONTIDO 
Pertinente, dando detalles de calidade 
que proporcionan información que vai 
máis aló do obvio e predicible. 

Os detalles de apoio e a información 
están relacionados, pero un aspecto 
chave está sen apoio. 

Os detalles de apoio e a información 
están relacionados, pero varios 
aspectos craves están sen apoio. 

Os detalles de apoio e a información 
non están claros ou non están 
relacionados ao tema. 

ORGANIZACIÓN 
DA 
INFORMACIÓN 

Todas as imaxes apoian e representan 
totalmente a mensaxe e teñen as 
dimensións necesarias de acordo ao 
cartel. 

Algunhas imaxes apoian e representan a 
mensaxe e teñen as dimensións 
necesarias de acordo ao cartel. 

Algunhas imaxes non son claras e 
ben proporcionadas e non serven de 
apoio á mensaxe. 

As imaxes non teñen as dimensións 
necesarias, son desproporcionadas, 
pouco claras e non sustentan apoio 
coa mensaxe. 

LINGUAXE 
ICONOGRÁFICO 

A información está moi ben organizada 
e ten unha orde detallada e fácil de ler. 

A información está ben organizada e 
facilita a lectura do cartel. 

Organízase a información pero non é 
fácil a lectura do cartel. 

A información está en desorde e a 
súa lectura non é fácil. 

FORMATO 
O formato é visiblemente atractivo, de 
acordo ás dimensións necesarias. 

O formato é adecuado ás dimensións 
indicadas, aínda que é rechamante. 

O formato non é adecuado ás 
dimensións indicadas, aínda que é 
rechamante. 

O formato non se adecúa ás 
dimensións indicadas, carece de 
cores adecuadas e non é atractivo 
visualmente. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                      RÚBRICA - PROXECTO                                                 3º ESO 

Tarefa: Bloque 6. Proxecto de investigación. 

Estándares: Todos os do “Bloque 6. Proxecto de investigación.” 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

1. FORMATO. 

Dura máis de 5 minutos a parte 
narrativa. 

Dura máis de 5 minutos, incluíndo 
cartelas. 

Dura xusto 5 minutos, incluíndo 
cartelas e introducións, nome dos 
alumnos. 

O vídeo non dura 5 minutos.  

2. CONTIDO. 

Explican o que fixeron no traballo e 
falan de todas as partes do proxecto 
(introdución, hipótese, experimentos e 
deseño experimental, resultados e 
conclusións. 

Explican o que fixeron no traballo e pero 
falta polo menos unha das seguintes : 
introdución, hipótese, experimentos e 
deseño experimental, resultados e 
conclusións. 

Explican o que fixeron no traballo pero 
falta estrutura e partes importantes. 

Non explican o proxecto ou faltan 
máis de 4 partes. 

3. 
ORIXINALIDAD
E. 

A idea e o traballo son orixinais, o 
deseño é coidado e interesante. 

A idea e o traballo son algo orixinais, o 
deseño non é coidado e non me 
interesa. 

Algo orixinal, boa idea pero mala 
execución.  

Pouco orixinal, aburrido e non moi 
ben presentado. 

4. USO DA 
LINGUAXE. 

Moi ben usado o linguaxe, entendín 
todo. 

Algún erro, non é perfecto pero o 
entendín. 

Moitos erros, non entendín case nada.  Non entendín nada.  

5. GRAVACIÓN E 
EDICIÓN.  
INTERESE 

Diferentes tomas e ángulos de cámara, 
efectos de son, imaxes, etc., 
proporcionando variedade ao vídeo. 

3-4 tomas diferentes e ángulos de 
cámara, efectos de son, imaxes, etc., 
proporcionando variedade ao vídeo. 

1-2 tomas diferentes e ángulos de 
cámara, efectos de son, imaxes, 
proporcionando variedade no vídeo. 

Pouco esforzo para proporcionar 
variedade no vídeo. 

6. GRAVACIÓN E 
EDICIÓN. 
CALIDADE. 

A calidade do vídeo foi excelente en 
todas as súas partes. O resultado é 
interesante.  

A calidade foi excelente na maior parte 
do vídeo. A veces o vídeo é algo lento 
o pouco interesante.  

A calidade non é moi boa, pero o 
resultado é interesante. 

A calidade do vídeo e o resultado 
non son moi bos. 

7. VALORACIÓN 
XERAL. 

O vídeo gustoume moito e o proxecto 
dos meus compañeiros foi interesante e 
ben desenvolto. 

Aínda que o vídeo non é moi bo, 
gustoume. O proxecto é moi completo 
e interesante. 

O vídeo non é moi bo, pero 
gustoume bastante, e o proxecto dos 
meus compañeiros foi pouco 
interesante. 

O vídeo foi aburrido, non me 
gustou nada; é moi malo o 
traballo e o proxecto non ten 
sentido como se realizou. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                     RÚBRICA - LIBRO (Parte 1 de 2)                                       3º ESO 

Tarefa: Libro de lectura (Opcional). 

Criterio/nivel 3 2 
Grao mínimo de consecución do EA. 

1 

1 
ASPECTOS XERAIS 
(AG) 

Inclúe título, introdución, desenvolvemento e conclusión. 
É de autoría propia 

Inclúe título e unha estrutura que permite 
achar o corpo do texto, así como a 
conclusión. 
É de autoría propia 

É un texto que non denota unha 
estrutura con introdución, 
desenvolvemento e peche. 

2 
INTRODUCIÓN 
(I) 

Inclúe o nome do libro e autor. Identifica o personaxe e 
situación principal da novela, conto ou poema. 
Aborda de forma xeral o contido do seu texto, é dicir, 
inclúe sinteticamente de que tratará a súa recensión ou 
reporte 

Ten o nome do libro ou ben o do autor. 
Menciona ao personaxe principal ou o 
tema eixo a desenvolver no seu reporte. 

Inclúe polo menos o nome do libro ou 
ben o do autor. 

3 
DESENVOLVEMENTO 
(D) 

Narra de forma coherente o que leu sen caer no textual, 
de ser así, inclúeo entre comiñas como referencia para 
elaborar os seus comentarios. 
Inclúe xuízos críticos. 
Relaciona o lido con aspectos da súa vida cotiá. 
Manifesta habilidades de resumo que permiten 
comprender o contido do libro. 

Retoma o lido no libro para relatar o seu 
reporte facendo uso de citas textuais. 
Manifesta habilidades de resumo que 
permiten comprender o fío condutor do 
libro que le. 

O narrado dá conta dos sucesos do 
libro e permite comprender a idea xeral 
do mesmo. 

4 
CONCLUSIÓN 
(C) 

Inclúe un parágrafo ou apartado para a conclusión. 

Retoma o narrado ata o momento para pechar os seus 
comentarios. 
Manifesta o seu agrado ou desagrado polo libro, 
recomendando ou non, segundo sexa o caso, o libro que 
leu ou está a ler. 

Inclúe un parágrafo para dar peche aos 
seus comentarios. 
Retoma os elementos relevantes de todo o 
reporte para consideralos neste apartado. 

Inclúe un parágrafo para pechar os 
seus comentarios. 

5 
TEMPO E FORMA 
(TF) 

É entregado na data solicitada e sen necesidade de 
solicitarllo. 

É entregado na data solicitada pero se tivo 
que recordar. 

É entregado fora de prazo, a partir de 
1 semana despois de dato xa non se 
recibe. 

TOTAL (Parte 1):    
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Bioloxía e Xeoloxía                                     RÚBRICA - LIBRO (Parte 1 de 2)                                       3º ESO 

Tarefa: Libro de lectura (Opcional). 

Criterio/nivel 3 2 
Grao mínimo de consecución do EA. 

1 

1 
ASPECTOS XERAIS 
(AG) 

Inclúe título, introdución, desenvolvemento e conclusión. 
É de autoría propia 

Inclúe título e unha estrutura que permite 
achar o corpo do texto, así como a 
conclusión. 
É de autoría propia 

É un texto que non denota unha 
estrutura con introdución, 
desenvolvemento e peche. 

2 
INTRODUCIÓN 
(I) 

Inclúe o nome do libro e autor. Identifica o personaxe e 
situación principal da novela, conto ou poema. 
Aborda de forma xeral o contido do seu texto, é dicir, 
inclúe sinteticamente de que tratará a súa recensión ou 
reporte 

Ten o nome do libro ou ben o do autor. 
Menciona ao personaxe principal ou o 
tema eixo a desenvolver no seu reporte. 

Inclúe polo menos o nome do libro ou 
ben o do autor. 

3 
DESENVOLVEMENTO 
(D) 

Narra de forma coherente o que leu sen caer no textual, 
de ser así, inclúeo entre comiñas como referencia para 
elaborar os seus comentarios. 
Inclúe xuízos críticos. 
Relaciona o lido con aspectos da súa vida cotiá. 
Manifesta habilidades de resumo que permiten 
comprender o contido do libro. 

Retoma o lido no libro para relatar o seu 
reporte facendo uso de citas textuais. 
Manifesta habilidades de resumo que 
permiten comprender o fío condutor do 
libro que le. 

O narrado dá conta dos sucesos do 
libro e permite comprender a idea xeral 
do mesmo. 

4 
CONCLUSIÓN 
(C) 

Inclúe un parágrafo ou apartado para a conclusión. 

Retoma o narrado ata o momento para pechar os seus 
comentarios. 
Manifesta o seu agrado ou desagrado polo libro, 
recomendando ou non, segundo sexa o caso, o libro que 
leu ou está a ler. 

Inclúe un parágrafo para dar peche aos 
seus comentarios. 
Retoma os elementos relevantes de todo o 
reporte para consideralos neste apartado. 

Inclúe un parágrafo para pechar os 
seus comentarios. 

5 
TEMPO E FORMA 
(TF) 

É entregado na data solicitada e sen necesidade de 
solicitarllo. 

É entregado na data solicitada pero se tivo 
que recordar. 

É entregado fora de prazo, a partir de 
1 semana despois de dato xa non se 
recibe. 

TOTAL (Parte 1):    
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                           3º ESO 

Ob 

xec 

tivos 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
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 Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica.     

 h 

 o 

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

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

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

 Identifica os termos do 
vocabulario científico e 
exprésase con corrección.  

  Proba escrita 

T1 

T2 

T3 

CCL 

CMCC
T 

 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. 

 Interpreta a información de 
carácter científico a partir 
da utilización de diversas 
fontes. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
MULLER E 
CIENCIA) 

T2 
CD 

CAA 

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

 Transmite a información 
seleccionada de xeito 
preciso. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
MULLER E 
CIENCIA) 

T2 
CD 

CCL 

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

 Utiliza a información para 
formar unha opinión propia 
e argumentar. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
MULLER E 
CIENCIA) 

T2 
CAA 

CCL 

 b 

 f 

 g 

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

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

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

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

 Coñece e respecta as 
normas de seguridade no 
laboratorio. 

  Proba escrita 

T1 

T2 

T3 

CMCC
T 

CSC 

 BXB1.3.2. Desenvolve con 
autonomía a planificación do 
traballo experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material 

 Desenvolve o traballo 
experimental, argumenta o 
proceso experimental, 
describe as súas 
observacións e interpreta 

  Proba escrita 

T1 

T2 

T3 

CSIEE 

CMCC
T 

CAA 
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básico de laboratorio, argumenta o 
proceso experimental seguido, 
describe as súas observacións e 
interpreta os seus resultados. 

os seus resultados. 

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

 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 partindo das 
características particulares de 
ambas. 

 Diferencia a materia viva 
da inerte. 

  Proba escrita T1 
CMCC
T 

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

 Establece as diferenzas 
entre célula procariota e 
eucariota, e entre célula 
animal e vexetal. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
DEBUXOS) 

T1 
CMCC
T 

 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. 

 Recoñece e diferencia a 
importancia de cada 
función para a vida. 

  Proba escrita T1 
CMCC
T 

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

 Contrasta o proceso de 
nutrición autótrofa e 
nutrición heterótrofa. 

  Proba escrita T1 
CMCC
T 

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

 f 

 B3.1. Niveis de 
organización da materia 
viva.  

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

 B3.3. A célula animal: 

 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. 

 Interpreta os niveis de 
organización no ser 
humano. 

  Proba escrita T1 CAA 

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

 Diferencia os tipos 
celulares e describe os 
orgánulos. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
DEBUXOS) 

T1 
CMCC
T 
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estruturas celulares. 
Orgánulos celulares e a 
súa función. 

 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. 

 Recoñece os principais 
tecidos e asóciaos á súa 
función. 

  Proba escrita T1 
CMCC
T 

 f 

 m 

 B3.5. Saúde e doenza, e 
factores que as 
determinan. 

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

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

 Argumenta as implicacións 
dos hábitos para a saúde. 

  Proba escrita 

T1 

T2 

T3 

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. 

 Recoñece as doenzas e 
as infeccións máis 
comúns. 

  Proba escrita T3 
CMCC
T 

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

 Distingue e explica os 
mecanismos de 
transmisión. 

  Proba escrita T3 
CMCC
T 

 m 

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

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

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

 Coñece e describe hábitos 
de vida saudable. 

  Proba escrita T3 CSC 

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

 Propón métodos para 
evitar o contaxio e a 
propagación. 

  Proba escrita T3 
CSIEE 

CSC 

 a 

 c 

 d 

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

 B3.6. Seleccionar 
información, establecer 
diferenzas dos tipos de 

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

 Establece diferenzas entre 
as doenzas que afectan as 
rexións dun mundo 

  Proba escrita T3 
CSC 

CSIEE 
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 e 

 m 

doenzas dun mundo 
globalizado e deseñar 
propostas de actuación. 

deseña propostas de actuación. globalizado. 

 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. 

 Explica en que consiste o 
proceso de inmunidade, e 
valora o papel das 
vacinas. 

  Proba escrita T3 

CMCC
T 

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. 

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

  Proba escrita T2 CSC 

 f 

 g  

 m 

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

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

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

 Detecta as situacións de 
risco para a saúde 
relacionadas co consumo 
de substancias tóxicas e 
estimulantes. 

  Proba escrita 

T1 

T2 

T3 

CSC 

CSIEE 

 a 

 d 

 g 

 m 

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

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

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

 Identifica as 
consecuencias de seguir 
condutas de risco. 

  Proba escrita 
T2 

T3 
CSC 

 f 

 m 

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

 B3.11. Recoñecer a diferenza 
entre alimentación e nutrición, 
e diferenciar os principais 

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

 Discrimina o proceso de 
nutrición do da 
alimentación. 

  Proba escrita T1 
CMCC
T 
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funcións básicas.  nutrientes e as súas funcións 
básicas. 

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

 Relaciona cada nutriente 
coa súa función no 
organismo. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
DIETA) 

T1 
CMCC
T 

 f 

 g 

 m 

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

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

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

 Deseña hábitos 
nutricionais saudables 
mediante a elaboración de 
dietas equilibradas. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
DIETA) 

T1 
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. 

 Valora e determina unha 
dieta equilibrada e 
identifica os principais 
trastornos alimentarios. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
DIETA) 

T1 
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. 

 Determina e identifica os 
aparellos e os sistemas 
implicados na función de 
nutrición. 

  Proba escrita 
T1 

T2 

CMCC
T 

 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. 

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

  Proba escrita 
T1 

T2 

CMCC
T 

 f 

 m 

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

 B3.16. Identificar os 
compoñentes dos aparellos 
dixestivo, circulatorio, 

 BXB3.16.1. Coñece e explica os 
compoñentes dos aparellos 
dixestivo, circulatorio, respiratorio e 

 Coñece e explica os 
compoñentes dos 
aparellos dixestivo, 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30%  

T1 

T2 

CMCC
T 
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circulatorio e excretor. respiratorio e excretor, e 
coñecer o seu funcionamento. 

excretor, e o seu funcionamento. circulatorio, respiratorio e 
excretor, e o seu 
funcionamento. 

 Escala BANDA 
DESEÑADA) 

 RÚBRICA – 
ESQUEMAS 

 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. 

 Diferencia as doenzas 
máis frecuentes 
relacionadas coa nutrición. 

  Proba escrita 
T1 

T2 

CMCC
T 

 f 

 m 

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

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

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

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

 Especifica a función de 
aparellos e de sistemas 
implicados nas funcións 
de relación. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
MAPA 
CONCEPTUAL) 

T3 
CMCC
T 

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

 Describe os procesos 
implicados na función de 
relación. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
MAPA 
CONCEPTUAL) 

T3 
CMCC
T 

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

 Clasifica os tipos de 
receptores. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
MAPA 
CONCEPTUAL) 

T3 
CMCC
T 

 f 

 m 

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

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

 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. 

 Identifica algunhas 
doenzas comúns do 
sistema nervioso. 

  Proba escrita T2 

CMCC
T 

CSC 
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e prevención. 

 f 

 m 

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

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

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

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

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
MAPA 
CONCEPTUAL) 

T3 
CMCC
T 

 f 

 m 

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

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

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

 Recoñece algún proceso 
que evidencie a 
integración 
neuroendócrina. 

  Proba escrita T2 
CMCC
T 

 f 

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

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

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

 Localiza os principais 
ósos e músculos. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
MAPA 
CONCEPTUAL) 

T3 
CMCC
T 

 f 

 m 

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

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

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

 Diferencia os tipos de 
músculos. 

  Proba escrita T2 
CMCC
T 

 f 

 m 

 B3.24. Factores de risco e 
prevención das lesións. 

 B3.24. Detallar as lesións 
máis frecuentes no aparello 
locomotor e como se 
preveñen. 

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

 Identifica os factores de 
risco que poden afectar o 
aparello locomotor. 

  Proba escrita T2 
CSC 

CAA 

 f 

 m 

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

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

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

 Identifica en esquemas os 
órganos do aparello 
reprodutor masculino e 
feminino. 

  Proba escrita T3 
CMCC
T 
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adolescencia. esquemas do aparello 
reprodutor. 

 f 

 m 

 B3.26. Ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo e 
parto. 

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

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

 Describe as principais 
etapas do ciclo menstrual 
e indica que hormonas 
participan. 

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
DIAGRAMA DE 
FLUXO) 

T3 
CMCC
T 

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

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

 Proba escrita 70% 

 Traballo de clase 
30% (Rúbrica 
DIAGRAMA DE 
FLUXO) 

T3 
CMCC
T 

 f 

 m 

 B3.27. Análise dos 
métodos anticonceptivos. 

 B3.28. Doenzas de 
transmisión sexual: 
prevención. 

 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. 

 Discrimina os métodos de 
anticoncepción humana. 

  Proba escrita T3 
CMCC
T 

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

 Categoriza as principais 
doenzas de transmisión 
sexual. 

  Proba escrita T3 

CMCC
T 

CSC 

CCEC 

 e 

 g 

 m 

 B3.29. Técnicas de 
reprodución asistida. 

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

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

 Identifica as técnicas de 
reprodución asistida. 

  Proba escrita T3 
CMCC
T 

 a 

 c 

 d 

 m 

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

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

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

 Actúa responsablemente 
coa súa sexualidade. 

  Proba escrita T3 
CSC 

CCEC 
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 Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución.     

 f 

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

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

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

 Identifica a influencia do 
clima e dos tipos de 
rochas que condicionan o 
relevo. 

 Traballo de clase 
(Cuestionario 
PAISAXE) 

T1 
CMCC
T 

 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. 

 Relaciona a enerxía solar 
e a gravidade cos 
procesos externos. 

 Traballo de clase 
(Cuestionario 
PAISAXE) 

T1 
CMCC
T 

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

 Diferencia os procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte e 
sedimentación, e os seus 
efectos. 

 Traballo de clase 
(Cuestionario 
PAISAXE) 

T1 
CMCC
T 

 f 

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

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

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

 Analiza a actividade 
producida polas augas 
superficiais, e recoñece 
algún dos seus efectos no 
relevo. 

 Traballo de clase 
(Cuestionario 
PAISAXE) 

T1 
CMCC
T 

 f 

 m 

 B4.4. Augas 
subterráneas: circulación 
e explotación. 

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

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

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

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T1 

CMCC
T 

CSC 

 f 

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

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

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

 Relaciona os movementos 
da auga do mar cos seus 
efectos, e identifica formas 
resultantes características. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T1 
CMCC
T 
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 f 
 B4.6. Acción xeolóxica do 

vento: modelaxe eólica. 

 B4.6. Relacionar a acción 
eólica coas condicións que a 
fan posible, e identificar 
algunhas formas resultantes. 

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

 Asocia a actividade eólica 
cos ambientes onde é ser 
relevante. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T1 
CMCC
T 

 f 

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

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

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

 Analiza a dinámica glaciar 
e identifica os seus 
efectos. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T1 
CMCC
T 

 f 

 l 

 ñ 

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

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

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

 Investiga acerca da 
paisaxe do seu contorno 
máis próximo. 

 Traballo de clase 
(Escala FOTOS) 

T2 
CCEC 

CAA 

 f 

 g 

 m 

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

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

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

 Identifica a intervención de 
seres vivos nos procesos 
xeolóxicos externos. 

 Traballo de clase 
(Escala FOTOS) 

T2 
CMCC
T 

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

 Valora a importancia das 
actividades humanas na 
transformación da 
superficie terrestre. 

 Traballo de clase 
(Escala FOTOS) 

T2 
CSC 

CCEC 

 f 
 B4.10. Manifestacións da 

enerxía interna da Terra. 

 B4.10. Diferenciar os cambios 
na superficie terrestre 
xerados pola enerxía do 
interior terrestre dos de orixe 
externa. 

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

 Diferencia un proceso 
xeolóxico externo dun 
interno sobre o relevo. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T2 
CMCC
T 

 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. 

 Coñece e describe como 
se orixinan os sismos e os 
seus efectos 

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T2 
CMCC
T 

 BXB4.11.2. Relaciona os tipos de  Relaciona os tipos de  Traballo de clase T2 CMCC
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erupción volcánica co magma que 
as orixina, e asóciaos co seu grao 
de perigo. 

erupción volcánica e 
asóciaos co seu grao de 
perigo. 

(Rúbrica CARTEL) T 

 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. 

 Xustifica a existencia de 
zonas en que os 
terremotos son máis 
frecuentes. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T2 

CAA 

CMCC
T 

 f 

 g 

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

 B4.13. Sismicidade en 
Galicia. 

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

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

 Valora e describe o risco 
sísmico e volcánico 
existente na zona en que 
habita. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T2 
CAA 

CSC 

 Bloque 5. O solo como ecosistema.     

 f 

 B5.1. O solo como 
ecosistema. 

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

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

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

 Recoñece que o solo é o 
resultado da interacción 
entre os seus 
compoñentes.  

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T3 
CMCC
T 

 f 

 g 

 m 

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

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

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

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

 Traballo de clase 
(Rúbrica CARTEL) 

T3 

CMCC
T 

CSC 

 Bloque 6. Proxecto de investigación.     
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 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. 

 Integra e aplica as 
destrezas propias do 
método científico. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica 
PROXECTO) 

T1 

T2 

T3 

CAA 

CMCC
T 

 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. 

 Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica 
PROXECTO) 

T1 

T2 

T3 

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. 

 Utiliza fontes de 
información para a 
elaboración e a 
presentación das súas 
investigacións. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica 
PROXECTO) 

T1 

T2 

T3 

CMCC
T 

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. 

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

 Traballo de clase 
(Rúbrica 
PROXECTO) 

T1 

T2 

T3 

CAA 

CMCC
T 

CSC 

CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 h 

 B6.3. Proxecto de 
investigación en equipo. 
Organización. 
Participación e 

 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, 

 Deseña pequenos 
traballos de investigación 
para a súa presentación e 
defensa na aula. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica 
PROXECTO) 

T1 

T2 

T3 

CSIEE 

CD 
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 o colaboración respectuosa 
no traballo individual e en 
equipo. Presentación de 
conclusións. 

para a súa presentación e defensa 
na aula. 

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

 Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións 
das súas investigacións. 

 Traballo de clase 
(Rúbrica 
PROXECTO) 

T1 

T2 

T3 

CCL 

CCEC 
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4º ESO. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA.  
 

Introdución 
A materia de Bioloxía e Xeoloxía, tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria como no bacharelato, 
debe contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave de cada etapa educativa, pondo 
especial atención na adquisición da competencia científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois, 
unicamente de adquirir coñecementos relacionados coa bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado 
aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, 
iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a un mellor desenvolvemento do seu contorno e 
a un mellor benestar social. A bioloxía e a xeoloxía deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a 
súa autoestima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de decisións democráticas 
a todos os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural. 
Durante estas etapas perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando un nivel 
competencial que conduza o alumnado a non perder o interese que ten desde o comezo da súa temperá 
actividade escolar por non deixar de aprender. 
Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e a súa 
interacción coa Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do ambiente ten para 
todos os seres vivos. 
Tamén durante este ciclo, a materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O principal 
obxectivo é que o alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar o seu corpo 
a nivel tanto físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información e ante 
actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, social e psicolóxico. 
Preténdese tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente 
polas repercusións que ten sobre a súa saúde. 
Así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das consecuencias que estas 
teñen na súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no 
impacto da calidade de vida das persoas. 
Neste primeiro ciclo, o bloque "Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica" e o bloque 
“Proxecto de investigación" son comúns a primeiro e a terceiro de ESO. Dado que a bioloxía e xeoloxía son 
disciplinas de carácter científico, debemos ter sempre eses bloques como marco de referencia no 
desenvolvemento do currículo. 
Non se trata, por tanto, de bloques illados e independentes dos demais, senón que están implícitos en cada 
un deles e son a base para a súa concreción. 
En Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO, o currículo parte do mundo macroscópico, máis concreto, 
observable e identificable polo alumnado (como a Terra no Universo, a biodiversidade no planeta Terra e os 
ecosistemas), para se achegar en terceiro de ESO a un nivel máis abstracto (estudo microscópico da célula, 
o ser humano e a saúde, o relevo terrestre e a súa evolución). 
Finalmente, en cuarto curso de ESO iníciase o alumnado nas grandes teorías que permitiron o 
desenvolvemento máis actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da evolución), 
para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións tróficas entre os niveis e a interacción dos organismos 
entre eles e co medio, así como a súa repercusión na dinámica e na evolución dos devanditos ecosistemas. 
No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, analizando 
con maior detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que 
nela inflúen, así como o comportamento da Terra como un planeta en continua actividade. 
A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase na 
composición, na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos movementos 
das placas e as súas consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, magmatismo, riscos xeolóxicos, 
etc.) e finalizar co estudo da xeoloxía externa. 
A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición química, 
organización celular e estudo dos tecidos animais e vexetais). Tamén se desenvolve e completa nesta etapa 
o estudo da clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en especial desde o punto de vista do seu 
funcionamento e da adaptación ao medio en que habitan. 
Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado 
desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método 

científico. Entre estas competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da realización de 

tarefas en grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar 
presentacións e defender as opinións propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas deberán 
desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación en 
público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar actitudes conducentes á reflexión e á 
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análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que 
en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de 
laboratorio. 
En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de Bioloxía e Xeoloxía 
deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na realización de 
variadas e adecuadas tarefas experimentais, adaptadas a cada nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as 
destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, microscopios, material de campo, recollida de 
mostras, resolución de problemas e todos os que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa 
formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao longo do 
currículo preséntanse actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, 
que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos. 
Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO e en bacharelato ha permitir que os alumnos e as 
alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por si 
mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; a ser 
responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e descubrir. 
 

Procedementos e Instrumentos de Avaliación e de Cualificación 
 

As cualificacións do boletín de cada avaliación obteranse por ponderación das notas dos Estándares de 
Aprendizaxe, as cales serán a súa vez obtidas mediante os Procedementos e Instrumentos De Avaliación 
sinalados na columna correspondente. Cada cualificación está asociada a algún tipo de constancia 
documental (Proba escrita, Rúbrica, Escala de apreciación), que é custodiada polos profesores 
correspondentes. 

O Traballo de clase, na columna Procedementos e Instrumentos de Avaliación, debe entenderse nas súas 
diversas manifestacións, como os boletíns de clase, as prácticas de laboratorio, os traballos individuais, os 
traballos en equipo ou as exposicións ante a clase dos traballos realizados. 
A realización das probas escritas e a entrega de traballos de clase nas datas sinaladas polo profesor será 
de  obrigado cumprimento para a superación da materia (a excepción de hospitalización ou requirimento 
xudicial por parte do alumno/a).  
 
De forma voluntaria existirá a posibilidade de ler un libro por cada trimestre. A lista de libros exporase no 
taboleiro de anuncios da aula. Quen opte por ler un libro terá que entregar un traballo que será avaliado 
mediante a “RÚBRICA – LIBRO”. De cara á nota da avaliación, a nota será sumada linealmente á nota obtida 
nesa avaliación. 

No caso da 1ª e 2ª avaliacións, haberá un exame de recuperación por cada avaliación, o cal terá lugar ó 
inicio do seguinte trimestre. Ademais haberá, a final de curso, unha proba final de recuperación das 
avaliacións suspensas, no cal incluirase a recuperación única da 3ª avaliación, que non se pode facer por 
separado por esixencias de calendario. 
 

No boletín de cada avaliación e nos boletíns das convocatorias ordinaria e extraordinaria, para aprobar será 

necesario obter, como resultado da aplicación dos instrumentos de avaliación, unha nota igual a 5 ou 

superior. 
A cualificación no boletín de final de curso será a media aritmética das notas das tres avaliacións. 
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Bioloxía e Xeoloxía                                         TRABALLOS DE CLASE                                       4º ESO 

Tarefa Procedementos/Instrumentos de avaliación 

Liña do tempo. ESCALA DE APRECIACIÓN – LIÑA DO TEMPO 

Mapa topográfico e cortes topográficos. 
ESCALA DE APRECIACIÓN - MAPA/PERFIL 

TOPOGRÁFICO 

Maqueta de borde de placa (En grupo). ESCALA DE APRECIACIÓN - MAQUETA 

Modelo de falla ou dobra. ESCALA DE APRECIACIÓN - MAQUETA 

Unha célula comestible. ESCALA DE APRECIACIÓN - MAQUETA 

Boletín de Xenética SOLUCIÓN CORRECTA DO BOLETÍN 

Diorama: Ecosistema (En grupo). ESCALA DE APRECIACIÓN - MAQUETA 

Banda deseñada das relacións intraespecífica e interespecífica. ESCALA DE APRECIACIÓN - BANDA DESEÑADA 

Esquema/Póster das relacións tróficas do ecosistema, ciclos da materia e fluxo de enerxía. RÚBRICA - CARTEL 

Bloque 4. Proxecto de investigación. RÚBRICA - PROXECTO 

Libro de lectura (Opcional). RÚBRICA - LIBRO 
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Bioloxía e Xeoloxía                               ESCALA DE APRECIACIÓN  - LIÑA DO TEMPO                             4º ESO 

Tarefa: Liña do tempo. 

Estándares: BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 
 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades temporais na historia 

xeolóxica. 
 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e 

plantas característicos de cada era. 
 BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica. 

Indicadores Correcto 
Intermedio 

Grao mínimo de 
consecución do EA. 

Incorrecto  

1. Usa unha liña horizontal.    

2. Divide a liña horizontal en períodos, épocas, eóns, eras….    

3. A liña horizontal está dividida en segmentos verticais equidistantes (escala).    

4. Escribe os acontecementos –sobre a liña horizontal- “de abaixo cara arriba” partindo de cada segmento.    

5. Alterna o uso da letra imprenta ou cores para diferenciar as divisións.    

6. Os eventos que dunha duración determinada aparecen sinalados durante todo o posible tempo do evento.    

7. Organiza adecuadamente o espazo e a disposición do papel.    

8. Están presentes todos os acontecementos da listaxe    

9. É fácil de ler, creativo e orixinal.    

10. Os eventos mal colocados ou erróneos.    

TOTAL:    

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                         ESCALA DE APRECIACIÓN  – MAPA/PERFIL TOPOGRÁFICO                       4º ESO 

Tarefa: Mapa topográfico e cortes topográficos. 

Estándares: BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 

 BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os principios de superposición de estratos, superposición de procesos e correlación. 

Indicadores Correcto 
Intermedio 

Grao mínimo de 
consecución do EA. 

Incorrecto  

1. Utiliza material requirido polo profesor (Papel milimetrado).    

2. Completa o seu traballo (Perfil completo sen faltar nada).    

3. Entrega traballo limpo (Sen manchas, engurras, borrado,…).    

4. Utiliza linguaxe topográfico (Escala, curva de nivel,…).    

5. Alumno/a etiqueta perfiles de forma correcta (Sinala orixe e final do perfil).    

6. Indica a escala (1:5000; 1:20000,…).    

7. Liña de altura está sinalada e debuxada con escala.    

8. O perfil non contén erros (Picos en punta, liñas rectas,…).    

TOTAL:    

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                        ESCALA DE APRECIACIÓN  - MAQUETA/MODELO/DIORAMA                       4º ESO 

Tarefa: Maqueta de borde de placa (En grupo). 

Estándares: BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas. 

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

 BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna 

Indicadores Correcto 
Intermedio 

Grao mínimo de 
consecución do EA. 

Incorrecto  

1. Foi entregada na data estipulada.    

2. É rica na súa construción, usando os materiais indicados na tarefa.    

3. Todos os elementos están coidadosamente colocados e solidarios coa estrutura.    

4. Nótase un esforzo de orixinalidade e traballo no deseño da composición.    

5. Reflicten e responden ao solicitado na tarefa.    

6. Orixinalidade e impacto visual.    

7. Cumpre coas medidas establecidas.    

8. Non contén elementos que provoquen distracción.    

TOTAL:    

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                        ESCALA DE APRECIACIÓN  - MAQUETA/MODELO/DIORAMA                        4º ESO 

Tarefa: Modelo de falla ou dobra. 

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

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

 BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna. 

Indicadores Correcto 
Intermedio 

Grao mínimo de 
consecución do EA. 

Incorrecto  

1. Foi entregada na data estipulada.    

2. É rica na súa construción, usando os materiais indicados na tarefa.    

3. Todos os elementos están coidadosamente colocados e solidarios coa estrutura.    

4. Nótase un esforzo de orixinalidade e traballo no deseño da composición.    

5. Reflicten e responden ao solicitado na tarefa.    

6. Orixinalidade e impacto visual.    

7. Cumpre coas medidas establecidas.    

8. Non contén elementos que provoquen distracción.    

TOTAL:    

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                        ESCALA DE APRECIACIÓN  - MAQUETA/MODELO/DIORAMA                        4º ESO 

Tarefa: Unha célula comestible. 

Estándares: BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas gráficos. 

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

Indicadores Correcto 
Intermedio 

Grao mínimo de 
consecución do EA. 

Incorrecto  

1. Foi entregada na data estipulada.    

2. É rica na súa construción, usando os materiais indicados na tarefa.    

3. Todos os elementos están coidadosamente colocados e solidarios coa estrutura.    

4. Nótase un esforzo de orixinalidade e traballo no deseño da composición.    

5. Reflicten e responden ao solicitado na tarefa.    

6. Orixinalidade e impacto visual.    

7. Cumpre coas medidas establecidas.    

8. Non contén elementos que provoquen distracción.    

TOTAL:    

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                   BOLETÍN DE XENÉTICA                                                 4º ESO 

Tarefa: Boletín de Xenética. 

Estándares: BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

 BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 
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Bioloxía e Xeoloxía                         ESCALA DE APRECIACIÓN  - MAQUETA/MODELO/DIORAMA                       4º ESO 

Tarefa: Diorama: Ecosistema (En grupo). 

Estándares: BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 

 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes 
deste. 

Indicadores Correcto 
Intermedio 

Grao mínimo de 
consecución do EA. 

Incorrecto  

1. Foi entregada na data estipulada.    

2. É rica na súa construción, usando os materiais indicados na tarefa.    

3. Todos os elementos están coidadosamente colocados e solidarios coa estrutura.    

4. Nótase un esforzo de orixinalidade e traballo no deseño da composición.    

5. Reflicten e responden ao solicitado na tarefa.    

6. Orixinalidade e impacto visual.    

7. Cumpre coas medidas establecidas.    

8. Non contén elementos que provoquen distracción.    

TOTAL:    

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                              ESCALA DE APRECIACIÓN  - BANDA DESEÑADA                           4º ESO 

Tarefa: Banda deseñada das relacións intraespecífica e interespecífica. 

Estándar: BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na 
conservación deste. 

Indicadores Correcto 
Intermedio 

Grao mínimo de 
consecución do EA. 

Incorrecto  

Presentación e Título.    

Coherencia cromática.    

Orde e limpeza.    

Comprensión do texto.    

Relación entre texto e imaxe.    

Secuencia temporal da banda deseñada.    

Cumpre o labor da tarefa.    

Usa códigos propios da banda deseñada (viñetas, bocadillos,…).    

Na banda deseñada cómic están reflectidos todos os aspectos pedidos pola tarefa.    

Orixinalidade e creatividade.    

TOTAL:    

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                        RÚBRICA - CARTEL/PÓSTER                                     4º ESO 

Tarefa: Esquema/Póster das relacións tróficas do ecosistema, ciclos da materia e fluxo de enerxía. 

Estándares: BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na 
conservación deste. 

 BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos reais. 
 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 
 BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 
 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de 

recursos, etc. 
 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno 

próximo, elabora informes e preséntaos utilizando distintos medios. 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

CONTIDO 
Pertinente, dando detalles de calidade 
que proporcionan información que vai 
máis aló do obvio e predicible. 

Os detalles de apoio e a información 
están relacionados, pero un aspecto 
chave está sen apoio. 

Os detalles de apoio e a información 
están relacionados, pero varios 
aspectos craves están sen apoio. 

Os detalles de apoio e a 
información non están claros ou 
non están relacionados ao tema. 

ORGANIZACIÓN 
DA 
INFORMACIÓN 

Todas as imaxes apoian e representan 
totalmente a mensaxe e teñen as 
dimensións necesarias de acordo ao 
cartel. 

Algunhas imaxes apoian e representan 
a mensaxe e teñen as dimensións 
necesarias de acordo ao cartel 

Algunhas imaxes non son claras e ben 
proporcionadas e non serven de apoio 
á mensaxe. 

As imaxes non teñen as 
dimensións necesarias, son 
desproporcionadas, pouco claras e 
non sustentan apoio coa mensaxe. 

LINGUAXE 
ICONOGRÁFICO 

A información está moi ben organizada 
e ten unha orde detallada e fácil de ler 

A información está ben organizada e 
facilita a lectura do cartel 

Organízase a información pero non é 
fácil a lectura do cartel. 

A información está en desorde e a 
súa lectura non é fácil. 

FORMATO 
O formato é visiblemente atractivo, de 
acordo ás dimensións necesarias. 

O formato é adecuado ás dimensións 
indicadas, aínda que é rechamante. 

O formato non é adecuado ás 
dimensións indicadas, aínda que é 
rechamante. 

O formato non se adecúa ás 
dimensións indicadas, carece de 
cores adecuadas e non é atractivo 
visualmente 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                      RÚBRICA - PROXECTO                                                 4º ESO 

Tarefa: Bloque 4. Proxecto de investigación. 

Estándares: Todos os do “Bloque 4. Proxecto de investigación.” 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable 
Aprobado 

Grao mínimo de consecución do EA. 
Insuficiente 

1. FORMATO. 

Dura máis de 5 minutos a parte 
narrativa. 

Dura máis de 5 minutos, incluíndo 
cartelas. 

Dura xusto 5 minutos, incluíndo 
cartelas e introducións, nome dos 
alumnos. 

O vídeo non dura 5 minutos. 

2. CONTIDO. 

Explican o que fixeron no traballo e 
falan de todas as partes do proxecto 
(introdución, hipótese, experimentos e 
deseño experimental, resultados e 
conclusións. 

Explican o que fixeron no traballo e pero 
falta polo menos unha das seguintes : 
introdución, hipótese, experimentos e 
deseño experimental, resultados e 
conclusións. 

Explican o que fixeron no traballo pero 
falta estrutura e partes importantes. 

Non explican o proxecto ou faltan 
máis de 4 partes. 

3. 
ORIXINALIDAD
E. 

A idea e o traballo son orixinais, o 
deseño é coidado e interesante. 

A idea e o traballo son algo orixinais, o 
deseño non é coidado e non me 
interesa. 

Algo orixinal, boa idea pero mala 
execución. 

Pouco orixinal, aburrido e non moi 
ben presentado. 

4. USO DA 
LINGUAXE. 

Moi ben usado o linguaxe, entendín 
todo. 

Algún erro, non é perfecto pero o 
entendín. 

Moitos erros, non entendín case nada. Non entendín nada. 

5. GRAVACIÓN E 
EDICIÓN.  
INTERESE. 

Diferentes tomas e ángulos de cámara, 
efectos de son, imaxes, etc., 
proporcionando variedade ao vídeo. 

3-4 tomas diferentes e ángulos de 
cámara, efectos de son, imaxes, etc., 
proporcionando variedade ao vídeo. 

1-2 tomas diferentes e ángulos de 
cámara, efectos de son, imaxes, 
proporcionando variedade no vídeo. 

Pouco esforzo para proporcionar 
variedade no vídeo. 

6. GRAVACIÓN E 
EDICIÓN. 
CALIDADE. 

A calidade do vídeo foi excelente en 
todas as súas partes. O resultado é 
interesante. 

A calidade foi excelente na maior parte 
do vídeo. A veces o vídeo é algo lento 
o pouco interesante. 

A calidade non é moi boa, pero o 
resultado é interesante. 

A calidade do vídeo e o resultado 
non son moi bos.  

7. VALORACIÓN 
XERAL. 

O vídeo gustoume moito e o proxecto 
dos meus compañeiros foi interesante e 
ben desenvolto.  

Aínda que o vídeo non é moi bo, 
gustoume. O proxecto é moi completo 
e interesante. 

O vídeo non é moi bo, pero 
gustoume bastante, e o proxecto 
dos meus compañeiros foi pouco 
interesante. 

O vídeo foi aburrido, non me 
gustou nada; é moi malo o 
traballo e o proxecto non ten 
sentido como se realizou. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                      RÚBRICA - LIBRO (Parte 1)                                            4º ESO 

Tarefa: Libro de lectura (Opcional). 

Criterio/nivel 3 2 
Grao mínimo de consecución do EA. 

1 

1 
ASPECTOS XERAIS 
(AG) 

Inclúe título, introdución, desenvolvemento e conclusión. 
É de autoría propia 

Inclúe título e unha estrutura que permite 
achar o corpo do texto, así como a 
conclusión. 
É de autoría propia 

É un texto que non denota unha 
estrutura con introdución, 
desenvolvemento e peche. 

2 
INTRODUCIÓN 
(I) 

Inclúe o nome do libro e autor. Identifica o personaxe e 
situación principal da novela, conto ou poema. 
Aborda de forma xeral o contido do seu texto, é dicir, 
inclúe sinteticamente de que tratará a súa recensión ou 
reporte 

Ten o nome do libro ou ben o do autor. 
Menciona ao personaxe principal ou o 
tema eixo a desenvolver no seu reporte. 

Inclúe polo menos o nome do libro ou 
ben o do autor. 

3 
DESENVOLVEMENTO 
(D) 

Narra de forma coherente o que leu sen caer no textual, 
de ser así, inclúeo entre comiñas como referencia para 
elaborar os seus comentarios. 
Inclúe xuízos críticos. 
Relaciona o lido con aspectos da súa vida cotiá. 
Manifesta habilidades de resumo que permiten 
comprender o contido do libro. 

Retoma o lido no libro para relatar o seu 
reporte facendo uso de citas textuais. 
Manifesta habilidades de resumo que 
permiten comprender o fío condutor do 
libro que le. 

O narrado dá conta dos sucesos do libro 
e permite comprender a idea xeral do 
mesmo. 

4 
CONCLUSIÓN 
(C) 

Inclúe un parágrafo ou apartado para a conclusión. 

Retoma o narrado ata o momento para pechar os seus 
comentarios. 
Manifesta o seu agrado ou desagrado polo libro, 
recomendando ou non, segundo sexa o caso, o libro que 
leu ou está a ler. 

Inclúe un parágrafo para dar peche aos 
seus comentarios. 
Retoma os elementos relevantes de todo o 
reporte para consideralos neste apartado. 

Inclúe un parágrafo para pechar os seus 
comentarios. 

5 
TEMPO E FORMA 
(TF) 

É entregado na data solicitada e sen necesidade de 
solicitarllo. 

É entregado na data solicitada pero se tivo 
que recordar. 

É entregado fora de prazo, a partir de 1 
semana despois de dato xa non se 
recibe. 

TOTAL (Parte 1):    
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Bioloxía e Xeoloxía                                      RÚBRICA - LIBRO (Parte 2)                                            4º ESO 

Criterio/nivel 8 6 4 
Grao mínimo de consecución do EA. 

2 

6 
ANÁLISE E 
INTERPRETACIÓN 
DO LIBRO 

Comprende en profundidade o 
libro e os seus diversos 
elementos (acción, personaxes, 
...), a intención do autor. 

Comprende as liñas básicas do 
libro e dos seus diversos 
elementos (acción, personaxes e 
experiencias, ...). 

Comprende algúns dos trazos 
básicos do contido do libro e dos 
seus diversos elementos (acción, 
personaxes e experiencias, ...). 

No comprende os trazos básicos 
do contido do libro nin dos seus 
diversos elementos (acción, 
personaxes e experiencias, ...). 

7 
VALORACIÓN DO 
LIBRO 

É capaz de dar unha opinión clara 
e argumentada para animar á 
lectura do libro. 

Ofrece unha opinión xenérica 
sobre o libro con algunha 
argumentación para animar á 
lectura do libro. 

Ofrece unha valoración pobre e sen 
argumentación para animar á 
lectura do libro. 

Ofrece unha valoración pobre, 
escasa e sen razóns. 

8 
ASPECTOS DE 
LINGUA ORAL 

Utiliza a lingua oral cun rexistro 
adecuado ao receptor, de modo 
expresivo e coidando vos trazos 
propios da oralidade (ton, ritmo, 
entoación, énfase, ...). 

Utiliza a lingua oral cun rexistro 
adecuado, en xeral, ao receptor, 
de modo expresivo coidando a 
maioría dos trasgos propios da 
oralidade (ton, ritmo, entoación, 
énfase, ...). 

Utiliza a lingua oral cun rexistro 
pouco adecuado ao receptor, de 
modo expresivo e sen coidar a 
maioría dos trazos propios da 
oralidade (ton, ritmo, entoación, 
énfase, ...). 

Non ten en conta o rexistro 
adecuado nin ningún dos trazos 
propios da oralidade (ton, ritmo, 
entoación, énfase, ...). 

9 ESCENARIO 

Coida especialmente o deseño. 
Ten criterios estéticos claros para 
a combinación dos elementos 
como o escenario, a iluminación. 

Coida o deseño. Utiliza algúns 
criterios estéticos para a 
combinación dos elementos como 
o escenario, a iluminación. Non 
coida moito o deseño. 

Non ten criterios claros para a 
combinación dos elementos como o 
escenario, a iluminación. 

Non ten en conta o deseño nin 
ten criterios para a combinación 
dos elementos como o escenario, 
a iluminación 

10 

MANEXO DAS 
FERRAMENTAS 
DIXITAIS DE 
GRAVACIÓN E 
EDICIÓN DE 
VÍDEO 

Usa as ferramentas dixitais sen 
ningún problema e aproveita 
todas as posibilidades que 
ofrecen. 

Usa as ferramentas dixitais sen 
grandes problemas e aproveita 
bastante ben as posibilidades que 
ofrecen. 

Usa as ferramentas dixitais con 
axuda e non aproveita as súas 
posibilidades 

Ten bastantes problemas no uso 
das ferramentas dixitais e non 
aproveita as súas posibilidades 

11 
ASUNCIÓN DE 

TAREFAS. 

Asume con responsabilidade 
todas as tarefas que lle 
corresponden na elaboración do 
vídeo-resumo 

Asume con responsabilidade case 
todas as tarefas que lle 
corresponden na elaboración do 
vídeo-resumo 

Asume só algunhas das tarefas que 
lle corresponden na elaboración do 
vídeo-resumo 

No asume con responsabilidade 
as tarefas que lle corresponden 
na elaboración do vídeo-resumo 

TOTAL (Parte 2):     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                          4º ESO 

Ob 

xec 

tivos 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De 

Consecución de cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Competen
cias Clave 

 Bloque 1. A evolución da vida.     

 f 

 h 

 B1.1. Célula procariota e 
célula eucariota: relacións 
evolutivas. Célula animal 
e célula vexetal: 
morfoloxía e función. 

 B1.1. Determinar as analoxías e 
as diferenzas na estrutura das 
células procariotas e eucaristías, 
e interpretar as relacións 
evolutivas entre elas.  

 BXB1.1.1. Compara a célula 
procariota e a eucariota, a animal e 
a vexetal, e recoñece a función dos 
orgánulos celulares e a relación 
entre morfoloxía e función. 

 Compara a célula 
procariota e a eucariota, 
a animal e a vexetal, e 
recoñece a función dos 
orgánulos celulares. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T2 
CAA 

CMCCT 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células 
utilizando o microscopio óptico, 
micrografías e esquemas gráficos. 

 Identifica tipos de 
células. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T2 
CD 

CAA 

 f 

 g  B1.2. Núcleo e ciclo 
celular. 

 B1.2. Identificar o núcleo celular 
e a súa organización segundo as 
fases do ciclo celular, a través da 
observación directa ou indirecta. 

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

 Distingue os 
compoñentes do núcleo 
e a súa función. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T2 
CCL 

CAA 

 g 

 f 
 B1.3. Cromatina e 

cromosomas. Cariotipo. 
 B1.3. Comparar a estrutura dos 

cromosomas e da cromatina. 

 BXB1.3.1. Recoñece as partes dun 
cromosoma utilizándoo para 
construír un cariotipo. 

 Recoñece as partes dun 
cromosoma. 

 Traballo de clase  T2 CMCCT 

 g 

 f 

 h 

 B1.4. Mitose e meiose: 
principais procesos, 
importancia e significado 
biolóxico. 

 B1.4. Formular e identificar os 
principais procesos que teñen 
lugar na mitose e na meiose, e 
revisar o seu significado e a súa 
importancia biolóxica. 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da 
mitose e meiose, diferencia ambos 
os procesos e distingue o seu 
significado biolóxico. 

 Recoñece as fases da 
mitose e meiose e 
distingue o seu 
significado. 

 Traballo de clase  T2 
CMCCT 

CAA 

 g 

 f 

 h 

 B1.5. Ácidos nucleicos: 
ADN e ARN. 

 B1.5. Comparar os tipos e a 
composición dos ácidos 
nucleicos, e relacionalos coa súa 
función. 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos 
nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

 Distingue os ácidos 
nucleicos. 

 Traballo de clase  T2 
CAA 

CSIEE 

 g 

 h 
 B1.6. ADN e xenética 

molecular. Proceso de 

 B1.6. Relacionar a replicación do 
ADN coa conservación da 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do 
ADN como portador da información 
xenética, e relaciónao co concepto 

 Recoñece a función do 
ADN e relaciónao co 

 Traballo de clase  T2 
CAA 
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                          4º ESO 

Ob 

xec 

tivos 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De 

Consecución de cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Competen
cias Clave 

replicación do ADN. 
Concepto de xene. 

información xenética. de xene. concepto de xene. 

 g 

 b  B1.7. Expresión da 
información xenética. 
Código xenético. 

 B1.7. Comprender e ilustrar 
como se expresa a información 
xenética, utilizando o código 
xenético e resolvendo problemas 
sinxelos. 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos 
da expresión xenética por medio do 
código xenético. 

 Ilustra os mecanismos 
da expresión xenética 
polo código xenético. 

 Traballo de clase  T2 
CAA 

CSIEE 

 b 

 a  B1.8. Mutacións. 
Relacións coa evolución. 

 B1.8. Valorar e recoñecer o papel 
das mutacións na diversidade 
xenética, e comprender a 
relación entre mutación e 
evolución. 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en 
que consisten as mutacións e os 
seus tipos. 

 Recoñece e explica en 
que consisten as 
mutacións. 

 Traballo de clase  T2 
CMCCT 

CAA 

 f 

 g 

 h 

 B1.9. Herdanza e 
transmisión de caracteres. 
Introdución e 
desenvolvemento das leis 
de Mendel. 

 B1.10. Base cromosómica 
da herdanza mendeliana. 

 B1.11. Aplicacións das 
leis de Mendel. 

 B1.9. Formular os principios da 
xenética mendeliana, aplicando 
as leis da herdanza na resolución 
de problemas sinxelos, e 
recoñecer a base cromosómica 
das leis de Mendel. 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios 
básicos da xenética mendeliana e 
resolve problemas prácticos de 
cruzamentos con un ou dous 
caracteres. 

 Recoñece os principios 
básicos da xenética 
mendeliana e resolve 
problemas. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20%  

 Boletín XENÉTICA 

T2 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

 g 
 B1.12. Herdanza do sexo 

e herdanza ligada ao 
sexo. 

 B1.10. Diferenciar a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo, e 
establecer a relación entre elas. 

 BXB1.10.1. Resolve problemas 
prácticos sobre a herdanza do sexo 
e a ligada ao sexo. 

 Resolve problemas 
prácticos sobre a 
herdanza do sexo e a 
ligada ao sexo. 

 Proba escrita 90% 

 Traballo de clase 
10%  

 Boletín XENÉTICA 

T2 
CAA 

CSIEE 

 a 

 c 

 g 

 m 

 B1.13. Doenzas 
hereditarias máis 
frecuentes e o seu 
alcance social. 

 B1.11. Coñecer e identificar 
algunhas doenzas hereditarias, a 
súa prevención e o seu alcance 
social. 

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas 
hereditarias máis frecuentes e o 
seu alcance social, e resolve 
problemas prácticos sobre doenzas 
hereditarias, utilizando árbores 

 Identifica as doenzas 
hereditarias e o seu 
alcance social, e 
resolve problemas 
prácticos utilizando 

 Proba escrita T2 
CMCCT 

CSC 
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                          4º ESO 

Ob 

xec 

tivos 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De 

Consecución de cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Competen
cias Clave 

xenealóxicas. árbores xenealóxicas. 

 f 
 B1.14. Técnicas da 

enxeñaría xenética. 

 B1.12. Identificar as técnicas da 
enxeñaría xenética: ADN 
recombinante e PCR. 

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de 
traballo en enxeñaría xenética. 

 Diferencia técnicas de 
traballo en enxeñaría 
xenética. 

 Proba escrita T2 
CMCCT 

CSIEE 

 g 

 h 

 m 

 B1.15. Aplicacións da 
enxeñaría xenética. 
Biotecnoloxía. Bioética.  

 B1.13. Comprender e describir o 
proceso da clonación. 

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de 
clonación animal, distinguindo 
clonación terapéutica e reprodutiva. 

 Describe as técnicas de 
clonación animal. 

 Proba escrita T2 

CSC 

CSIEE 

CAA 

 a 

 c 

 g 

 B1.15. Aplicacións da 
enxeñaría xenética. 
Biotecnoloxía. Bioética. 

 B1.14. Recoñecer as aplicacións 
da enxeñaría xenética: 
organismos modificados 
xeneticamente (OMX). 

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións 
éticas, sociais e ambientais da 
enxeñaría xenética. 

 Analiza as implicacións 
da enxeñaría xenética. 

 Proba escrita T2 
CSC 

CSIEE 

 a 

 c 

 d 

 B1.15. Aplicacións da 
enxeñaría xenética. 
Biotecnoloxía. Bioética. 

 B1.15. Valorar e interpretar as 
aplicacións da tecnoloxía do ADN 
recombinante na agricultura, na 
gandaría, no ambiente e na 
saúde. 

 BXB1.15.1. Interpreta criticamente 
as consecuencias dos avances 
actuais no campo da biotecnoloxía. 

 Interpreta criticamente 
as consecuencias dos 
avances da 
biotecnoloxía. 

 Proba escrita T2 CSC 

 a 

 c 

 g 

 h 

 B1.16. Orixe e evolución 
dos seres vivos. 
Hipóteses sobre a orixe 
da vida na Terra. 

 B1.17. Teorías da 
evolución. Feito e 
mecanismos da 
evolución. 

 B1.16. Coñecer e describir as 
hipóteses sobre a orixe da vida e 
as probas da evolución. 
Comparar lamarckismo, 
darwinismo e neodarwinismo. 

 BXB1.16.1. Distingue as 
características diferenciadoras 
entre lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 

 Distingue as 
características do 
lamarckismo, 
darwinismo e 
neodarwinismo. 

 Proba escrita T2 
CMCCT 

CAA 

 g 

 h 
 B1.16. Orixe e evolución 

dos seres vivos. 
Hipóteses sobre a orixe 
da vida na Terra. 

 B1.17. Teorías da 

 B1.17. Comprender e establecer 
os mecanismos da evolución 
destacando a importancia da 
mutación e a selección. Analizar 
o debate entre gradualismo, 
saltacionismo e neutralismo. 

 BXB1.17.1. Establece a relación 
entre variabilidade xenética, 
adaptación e selección natural. 

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

 Proba escrita T2 CAA 



 

IES de Vilalonga  -  Departamento de Ciencias Naturais  -  Programación  -  Curso 2018-19  -  páx. 75 de 87      (Actualizado a: 19/11/2019) 
 

Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                          4º ESO 

Ob 

xec 

tivos 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De 

Consecución de cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Competen
cias Clave 

evolución. Feito e 
mecanismos da 
evolución. 

 g 
 B1.18. As árbores 

filoxenéticas no proceso 
de evolución. 

 B1.18. Interpretar árbores 
filoxenéticas, incluíndo a 
humana. 

 BXB1.18.1. Interpreta árbores 
filoxenéticas. 

 Interpreta árbores 
filoxenéticas. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20%  

 Boletín XENÉTICA 

T2 CAA 

 g 

 h 

 b 

 B1.19. Evolución humana: 
proceso de hominización.  B1.19. Describir a hominización. 

 BXB1.19.1. Recoñece e describe 
as fases da hominización. 

 Recoñece e describe as 
fases da hominización. 

 Proba escrita T2 
CMCCT 

CCL 

 Bloque 2. A dinámica da Terra.     

 f 

 g 

 h 

 B2.1. Historia da Terra. 
Orixe da Terra. Tempo 
xeolóxico: ideas históricas 
sobre a idade da Terra. 
Principios e 
procedementos que 
permiten reconstruír a súa 
historia. Utilización do 
actualismo como método 
de interpretación. 

 B2.1. Recoñecer, compilar e 
contrastar feitos que amosen a 
Terra como un planeta 
cambiante.  

 BXB2.1.1. Identifica e describe 
feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante, e relaciónaos 
cos fenómenos que suceden na 
actualidade.  

 Identifica e describe 
feitos da Terra e 
relaciónaos cos que 
suceden na actualidade.  

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala LIÑA 
DO TEMPO) 

T1 CAA 

 g  B2.1. Historia da Terra. 
Orixe da Terra. Tempo 
xeolóxico: ideas históricas 
sobre a idade da Terra. 
Principios e 
procedementos que 
permiten reconstruír a súa 
historia. Utilización do 
actualismo como método 

 B2.2. Rexistrar e reconstruír 
algúns dos cambios máis 
notables da historia da Terra, e 
asocialos coa súa situación 
actual. 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns 
cambios notables na Terra, 
mediante a utilización de modelos 
temporais a escala e recoñecendo 
as unidades temporais na historia 
xeolóxica. 

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

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala LIÑA 
DO TEMPO) 

T1 
CAA 

CSIEE 
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                          4º ESO 

Ob 

xec 

tivos 

Contidos Criterios De Avaliación Estándares De Aprendizaxe 
Grao Mínimo De 

Consecución de cada EA 

Procedementos 

E Instrumentos 

De Avaliación 

Tem 

po 

riza 

ción 

Competen
cias Clave 

de interpretación. 

 g 

 h 

 B2.2. Eóns, eras 
xeolóxicas e períodos 
xeolóxicos: situación dos 
acontecementos 
xeolóxicos e biolóxicos 
importantes.  

 B2.3. Categorizar e integrar os 
procesos xeolóxicos máis 
importantes da historia da Terra. 

 BXB2.3.1. Discrimina os principais 
acontecementos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos que tiveron 
lugar ao longo da historia da Terra, 
e recoñece algúns animais e 
plantas característicos de cada era. 

 Discrimina os principais 
acontecementos que 
tiveron lugar ao longo 
da historia da Terra. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala LIÑA 
DO TEMPO) 

T1 CMCCT 

 f  B2.3. Os fósiles guía e o 
seu emprego para a 
datación e o estudo de 
procesos xeolóxicos. 

 B2.4. Recoñecer e datar eóns, 
eras e períodos xeolóxicos, 
utilizando o coñecemento dos 
fósiles guía. 

 BXB2.4.1. Relaciona algún dos 
fósiles guía máis característico coa 
súa era xeolóxica. 

 Relaciona algún dos 
fósiles guía coa súa era 
xeolóxica. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala LIÑA 
DO TEMPO) 

T1 CAA 

 e 

 f  B2.4. Interpretación de 
mapas topográficos e 
realización de perfís 
topográficos. 
Interpretación e datación 
de procesos 
representados en cortes 
xeolóxicos. 

 B2.5. Interpretar cortes 
xeolóxicos sinxelos e perfís 
topográficos como procedemento 
para o estudo dunha zona ou dun 
terreo. 

 BXB2.5.1. Interpreta un mapa 
topográfico e fai perfís 
topográficos.. 

 Interpreta un mapa 
topográfico e fai perfís 
topográficos.. 

 Traballo de clase 
(Escala MAPA 

TOPOGRÁFICO) 

T1 
CMCCT 

CCL 

 BXB2.5.2. Resolve problemas 
sinxelos de datación relativa, 
aplicando os principios de 
superposición de estratos, 
superposición de procesos e 
correlación. 

 Resolve problemas 
sinxelos de datación 
relativa. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala MAPA 

TOPOGRÁFICO) 

T1 CMCCT 

 g  B2.5. Estrutura e 
composición da Terra. 
Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

 B2.6. Comprender e comparar os 
modelos que explican a estrutura 
e a composición da Terra. 

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

 Analiza e compara os 
modelos d a estrutura e 
a composición da Terra. 

 Proba escrita  T1 
CAA 

 

 g 

 f 

 B2.5. Estrutura e 
composición da Terra. 
Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

 B2.6. A tectónica de 

 B2.7. Combinar o modelo 
dinámico da estrutura interna da 
Terra coa teoría da tectónica de 
placas. 

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

 Relaciona a estrutura 
interna da Terra cos 
fenómenos superficiais. 

 Proba escrita  T1 
CAA 

CSIEE 
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po 
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placas e as súas 
manifestacións. Evolución 
histórica da deriva 
continental á tectónica de 
placas. 

 g  B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifestacións. Evolución 
histórica da deriva 
continental á tectónica de 
placas. 

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

 BXB2.8.1. Expresa algunhas 
evidencias actuais da deriva 
continental e da expansión do 
fondo oceánico. 

 Expresa evidencias da 
deriva continental e da 
expansión do fondo 
oceánico. 

 Proba escrita  T1 CAA 

 g 

 B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifestacións. Evolución 
histórica da deriva 
continental á tectónica de 
placas. 

 B2.9. Interpretar algúns 
fenómenos xeolóxicos asociados 
ao movemento da litosfera e 
relacionalos coa súa situación en 
mapas terrestres. Comprender os 
fenómenos naturais producidos 
nos contactos das placas. 

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

 Coñece e explica 
razoadamente os 
movementos relativos 
das placas. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T1 
CAA 

CMCCT 

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

 Interpreta as 
consecuencias dos 
movementos das 
placas. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T1 CAA 

 g 

 h 

 B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifestacións. Evolución 
histórica da deriva 
continental á tectónica de 
placas. 

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

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

 Identifica as causas dos 
principais relevos 
terrestres. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T1 CMCCT 

 g  B2.6. A tectónica de 
placas e as súas 
manifestacións. Evolución 
histórica da deriva 
continental á tectónica de 

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

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

 Relaciona os 
movementos das placas 
con procesos 
tectónicos. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T1 
CAA 

CCL 
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placas. 

 g 

 b 
 B2.7. Evolución do relevo 

como resultado da 
interacción da dinámica 
externa e interna. 

 B2.12. Analizar que o relevo, na 
súa orixe e na súa evolución, é 
resultado da interacción entre os 
procesos xeolóxicos internos e 
externos. 

 BXB2.12.1. Interpreta a evolución 
do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 

 Interpreta a evolución 
do relevo baixo a 
influencia da dinámica 
externa e interna. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T1 CAA 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente.     

 f 

 h 
 B3.1. Compoñentes e 

estrutura do ecosistema: 
comunidade e biótopo. 
Hábitat e nicho ecolóxico. 

 B3.1. Explicar os conceptos de 
ecosistema, biótopo, poboación, 
comunidade, ecotón, hábitat e 
nicho ecolóxico. 

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

 Identifica o concepto de 
ecosistema e distingue 
os seus compoñentes. 

 Proba escrita T3 CMCCT 

 BXB3.1.2. Analiza as relacións 
entre biótopo e biocenose, e avalía 
a súa importancia para manter o 
equilibrio do ecosistema. 

 Analiza as relacións 
entre biótopo e 
biocenose. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T3 

CAA 

CSIEE 

CCL 

 g 

 b 

 f 

 B3.2. Factores ambientais 
e seres vivos. Factores 
limitantes e adaptacións. 
Límite de tolerancia. 

 B3.2. Comparar adaptacións dos 
seres vivos a diferentes medios, 
mediante a utilización de 
exemplos. 

 BXB3.2.1. Interpreta as 
adaptacións dos seres vivos a un 
ambiente determinado, 
relacionando a adaptación co factor 
ou os factores ambientais 
desencadeantes deste. 

 Interpreta as 
adaptacións dos seres 
vivos relacionando co 
factor ou os factores 
ambientais. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Escala 
MAQUETA) 

T3 
CSC 

CAA 

 a 

 b  B3.2. Factores ambientais 
e seres vivos. Factores 
limitantes e adaptacións. 
Límite de tolerancia. 

 B3.3. Categorizar os factores 
ambientais e a súa influencia 
sobre os seres vivos, e recoñecer 
o concepto de factor limitante e 
límite de tolerancia. 

 BXB3.3.1. Recoñece os factores 
ambientais que condicionan o 
desenvolvemento dos seres vivos 
nun ambiente determinado, e 
valora a súa importancia na 
conservación deste. 

 Recoñece os factores 
ambientais nun 
ambiente determinado, 
e valora a súa 
importancia na 
conservación. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20%  

 Escala MAQUETA 

 Rúbrica - CARTEL 

T3 
CMCCT 

CAA 

 g 

 f 

 B3.3. Relacións 
intraespecíficas e 
interespecíficas. 
Influencia na regulación 

 B3.4. Identificar as relacións 
intraespecíficas e 
interespecíficas como factores de 
regulación dos ecosistemas. 

 BXB3.4.1. Recoñece e describe 
relacións e a súa influencia na 
regulación dos ecosistemas, 
interpretando casos prácticos en 

 Recoñece e describe 
relacións e a súa 
influencia na regulación 
dos ecosistemas. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Rúbrica 

T3 CMCCT 
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dos ecosistemas. 

 B3.4. Autorregulación do 
ecosistema, da poboación 
e da comunidade. 

contextos reais. CARTEL) 

 f 

 h  B3.5. Relacións tróficas: 
cadeas e redes. 

 B3.5. Explicar os conceptos de 
cadeas e redes tróficas. 

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis 
tróficos e as súas relacións nos 
ecosistemas, e valora a súa 
importancia para a vida en xeral e o 
mantemento destas. 

 Recoñece os niveis 
tróficos e as súas 
relacións, e valora a súa 
importancia para a vida. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Rúbrica 
CARTEL) 

T3 

CAA 

CSC  

CCL 

 a 

 c 

 g 

 B3.6. Dinámica do 
ecosistema. 

 B3.7. Ciclo da materia e 
fluxo da enerxía. 

 B3.8. Pirámides 
ecolóxicas. 

 B3.9. Ciclos 
bioxeoquímicos e 
sucesións ecolóxicas. 

 B3.6. Expresar como se produce 
a transferencia de materia e 
enerxía ao longo dunha cadea ou 
rede trófica, e deducir as 
consecuencias prácticas na 
xestión sustentable dalgúns 
recursos por parte do ser 
humano. 

 BXB3.6.1. Compara as 
consecuencias prácticas na xestión 
sustentable dalgúns recursos por 
parte do ser humano, e valora 
criticamente a súa importancia. 

 Compara as 
consecuencias 
prácticas na xestión 
sustentable e valora 
criticamente a súa 
importancia. 

 Proba escrita  T3 
CSC 

CCEC 

a 
c 
m 

 B3.10. Eficiencia 
ecolóxica e 
aproveitamento dos 
recursos alimentarios. 
Regra do 10 %. 

B3.7. Relacionar as perdas 
enerxéticas producidas en cada 
nivel trófico co aproveitamento dos 
recursos alimentarios do planeta 
desde un punto de vista 
sustentable. 

BXB3.7.1. Establece a relación entre 
as transferencias de enerxía dos 
niveis tróficos e a súa eficiencia 
enerxética. 

 Establece a relación 
entre as transferencias 
de enerxía dos niveis 
tróficos. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Rúbrica 
CARTEL) 

T3 CAA 

 a 

 c 

 B3.11. Actividade humana 
e medio ambiente. 
Impactos e valoración das 
actividades humanas nos 
ecosistemas. 
Consecuencias 

 B3.8. Contrastar algunhas 
actuacións humanas sobre 
diferentes ecosistemas, valorar a 
súa influencia e argumentar as 
razóns de certas actuacións 
individuais e colectivas para 

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as 
actuacións humanas que teñen 
unha influencia negativa sobre os 
ecosistemas: contaminación, 
desertización, esgotamento de 
recursos, etc. 

 Argumenta sobre as 
actuacións humanas 
sobre os ecosistemas: 
contaminación, 
desertización, 
esgotamento de 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Rúbrica 
CARTEL) 

T3 

CSC 

CCL 

CCEC 
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ambientais do consumo 
humano de enerxía. 

 B3.12. Os recursos 
naturais e os seus tipos. A 
superpoboación e as súas 
consecuencias: 
deforestación, 
sobreexplotación, 
incendios, etc. 

evitar a súa deterioración.  recursos, etc. 

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre 
posibles actuacións para a mellora 
ambiental e analiza desde distintos 
puntos de vista un problema 
ambiental do contorno próximo, 
elabora informes e preséntaos 
utilizando distintos medios. 

 Defende posibles 
actuacións para a 
mellora ambiental e 
analiza desde distintos 
puntos de vista un 
problema ambiental. 

 Proba escrita 80% 

 Traballo de clase 
20% (Rúbrica 
CARTEL) 

T3 

CMCCT 

CAA 

CCL 

 b 

 f 

 B3.13. Os residuos e a 
súa xestión. 
Coñecemento de técnicas 
sinxelas para coñecer o 
grao de contaminación e 
depuración ambiental. 

 B3.9. Concretar procesos de 
tratamento de residuos e 
describir a xestión que dos 
residuos se fai no seu contorno 
próximo. 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de 
tratamento de residuos, e valora 
criticamente a súa recollida 
selectiva. 

 Describe os procesos 
de tratamento de 
residuos, e valora a 
recollida selectiva. 

 Proba escrita  T3 
CSC 

CSIEE 

 m 

 c 

 a 

 B3.13. Os residuos e a 
súa xestión. 
Coñecemento de técnicas 
sinxelas para coñecer o 
grao de contaminación e 
depuración ambiental. 

 B3.10. Contrastar argumentos a 
favor da recollida selectiva de 
residuos e a súa repercusión a 
nivel familiar e social. 

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e 
os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos materiais. 

 Argumenta os proles e 
os contras da reciclaxe 
e da reutilización. 

 Proba escrita  T3 
CSC 

 CAA 

 a 

 g 

 B3.14. Uso de enerxías 
renovables como factor 
fundamental para un 
desenvolvemento 
sustentable. 
Consecuencias 
ambientais do consumo 
humano de enerxía. 

 B3.11. Asociar a importancia da 
utilización de enerxías 
renovables no desenvolvemento 
sustentable. 

 BXB3.11.1. Destaca a importancia 
das enerxías renovables para o 
desenvolvemento sustentable do 
planeta. 

 Destaca a importancia 
das enerxías 
renovables. 

 Proba escrita  T3 
CSC 

CCL 

 Bloque 4. Proxecto de investigación.     
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 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, 
e comprobación e 
argumentación a partir da 
experimentación ou a 
observación. 

 B4.1. Planear, aplicar, e integrar 
as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

 BXB4.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias dos métodos da 
ciencia. 

 Integra e aplica as 
destrezas propias dos 
métodos da ciencia. 

 Traballo de clase 

T1 

T2 

T3 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, 
e comprobación e 
argumentación a partir da 
experimentación ou a 
observación. 

 B4.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da 
observación e a argumentación. 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

 Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses 
que propón. 

 Traballo de clase 

T1 

T2 

T3 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 b 

 e 

 f 

 h 

 o 

 B4.2. Artigo científico. 
Fontes de divulgación 
científica.  

 B4.3. Discriminar e decidir sobre 
as fontes de información e os 
métodos empregados para a súa 
obtención. 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de 
información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación 
das súas investigacións. 

 Utiliza fontes de 
información para a 
elaboración e a 
presentación das 
investigacións. 

 Traballo de clase 

T1 

T2 

T3 

CAA 

CCL 

CMCCT  

CD 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 B4.3. Proxecto de 
investigación: 
organización. 
Participación e 
colaboración respectuosa 
no traballo individual e en 
equipo. Presentación de 
conclusións. 

 B4.4. Participar, valorar e 
respectar o traballo individual e 
en grupo. 

 BXB4.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e en 
grupo. 

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

 Traballo de clase 

T1 

T2 

T3 

CAA 

CSC 

CSIEE 

 a 

 b 

 d 

 B4.3. Proxecto de 
investigación: 
organización. 

 B4.5. Presentar e defender en 
público o proxecto de 
investigación realizado. 

 BXB4.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno ou a 

 Deseña pequenos 
traballos de 
investigación para a súa 
presentación e a súa 

 Traballo de clase 

T1 

T2 

T3 

CCL 

CSIEE 

CD 
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 o 

Participación e 
colaboración respectuosa 
no traballo individual e en 
equipo. Presentación de 
conclusións. 

alimentación e a nutrición humana, 
para a súa presentación e a súa 
defensa na aula. 

defensa na aula. CMCCT 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito.

 Expresa con precisión e 
coherencia as 
conclusións das súas 
investigacións. 

 Traballo de clase 

T1 

T2 

T3 

CCL 
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 
As concrecións metodolóxicas deben estar baseadas nas decisións de carácter xeral sobre metodoloxía que 
están recollidas no Proxecto Educativo de Centro.  
- Partir dos coñecementos previos do alumnado e construír paulatinamente os novos contidos a través de 

actividades de adquisición, repaso e reforzo. 
- Relacionar os contidos curriculares coa vida cotiá próxima ao alumnado co obxectivo de crear interese e 

motivación. 
- Desenvolver a reflexión e o espírito crítico para fomentar a capacidade de razoamento e as iniciativas 

persoais. 
- Crear un clima escolar de aceptación mutua e de cooperación. 
- Proporcionar os medios necesarios para acadar unha atención individualizada, desenvolvendo as medidas 

de reforzo, agrupamento e adaptacións curriculares que sexan precisas. 
- Diversificar os instrumentos de avaliación e potenciar o seu carácter formativo. 
- Favorecer a reflexión e a intuición para conseguir que o alumnado teña unha iniciativa investigadora. 
- Potenciar a lectura e a busca de información e tratamento da información como fonte de coñecemento e 

entretemento. 
As pautas a seguir dependen do Plan Lector do I.E.S. de Vilalonga. 
- Fomentar habilidades no alumnado para que sexa capaz de continuar a aprendizaxe de forma autónoma. 
- Potenciar as metodoloxías activas e participativas, combinando o traballo individual e o cooperativo. 
- Potenciar a aprendizaxe por proxectos. 
- Facer un uso habitual das TIC, mediante o uso continuado dos recursos TIC do centro, principalmente a 

conexión a Internet e as pantallas dixitais das aulas e do laboratorio do departamento de Ciencias 
Naturais, o cal é usado frecuentemente como aula ordinaria. 

- Recalcar o papel facilitador do profesorado. 
 
 

7. MATERIAIS E RECURSOS 
 
● Material permanente de traballo: encerado clásico, pantalla dixital, vídeo proxector, computador de aula. 

● Material informativo: Libros de texto, libros da biblioteca do centro, tanto de lectura científica como de 

consulta (dicionarios, enciclopedias, revistas) 

● Material ilustrativo audiovisual: Mapas, pósters, vídeos, audios, etc. 

● Material experimental: O material propio do laboratorio de Ciencias Naturais. 

 

Libros de Texto 2019-20 
Curso Autores Título Edición Lingua 

ESO 1º 
Meléndez Hevia, I.  
et al 

Ciencias da 
Natureza 
1ESO 

Obradoiro Santillana, 2011 
Proxecto Os Camiños do Saber 
ISBN 978-84-8224-995-7 

Galego 

ESO 3º 
Meléndez Hevia, I.  
et al 

Bioloxía e 
Xeoloxía 
3 ESO 

Obradoiro Santillana, 2011 
Proxecto Os Camiños do Saber 
ISBN 978-84-8224-999-5 

Galego 

ESO 4º 
Ramos García, Mª Á.  
et al  

Bioloxía e 
Xeoloxía 
4 ESO 

McGraw Hill, 2016 
ISBN 978-84-486-1001-2 

Galego 
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8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO. 
 
Están recollidos en cada materia baixo o título de “Procedementos e Instrumentos de Avaliación e de 
Cualificación”. 
 

9. AVALIACIÓN INICIAL. 
 
- Data prevista de realización. Primeira semana do curso. 
- Descrición da proba. As preguntas serán variadas: test, confección de gráficos a partir de datos, preguntas 
cortas sobre textos cortos. 
- Consecuencias dos resultados da proba. As eivas detectadas serán traballadas no día a día da clase con 
actividades específicas. 
 

10. MATERIAS PENDENTES. ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO E 
AVALIACIÓN. 
 
Para os alumnos con materias pendentes da ESO, o Departamento fará público no seu taboleiro de 
anuncios un calendario no que se reflectirá o lugar e a hora de entrega e recollida dos boletíns de exercicios. 
O Departamento fará público no seu taboleiro de anuncios o calendario de exames. 
Todos os alumnos con materias pendentes de ESO terán dereito a dous exames e ademais un exame final, 
no que poderán recuperar o exame ou exames suspensos. 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
Para atender as diferenzas entre o alumnado desta área contémplanse tres tipos de medidas ordinarias nos 
tempos e espazos das aulas habituais: 
1. Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de reforzo para os alumnos que teñan 

grandes dificultades para acadar o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe. 
2. Adaptación dos instrumentos de avaliación en forma de actividades de ampliación para os alumnos que 

manifesten unha grande capacidade na aprendizaxe dos estándares. 
3. Adaptación das metodoloxías de ensino-aprendizaxe en forma de traballo colaborativo entre alumnado 

con grao heteroxéneo de desenvolvemento de capacidades de modo que os máis avanzados tutelen aos 
que precisan algún tipo de reforzo. 

Cando as medidas ordinarias se manifesten insuficientes, poderán tomarse, a iniciativa do Departamento de 
Orientación, medidas extraordinarias de atención á diversidade: 

- ACI ou reforzo educativo co docente de Pedagoxía Terapéutica. 

- Agrupamentos específicos. 

- Titorías de estudo. 

 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS. 
 
A realización destas actividades está suxeita á oferta anual por parte de entidades privadas e públicas. A 
medida que vaian xurdindo oportunidades interesantes, valorarase a pertinencia de realizar máis 
actividades. A continuación ofrécese unha lista que recolle o estilo xeral das actividades deste 
departamento: 
 

 1º ESO 
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 Planetario móbil 

Tema de estudo:O Universo e o Sistema Solar 
 

 Anelamento de aves. Charla e saída 
Tema de estudo: o anelamento científico no contexto da ornitoloxía e as características da actividade de 
anelamento. 
 

 Visita ao Complexo Intermareal Umia - O Grove. Poderá contar, dependendo das datas nas que se leve 
a cabo, cun itinerarios de carácter ornitolóxico, botánico ou xeomorfolóxico.  
Temas de estudo: Espazos protexidos. Ecoloxía. Fauna e Flora. Modelaxe mariña. O ser humano e o 
medio ambiente. 

 

 3º ESO 
 

 Galiciencia. 
Temas de estudo: Talleres, conferencias e visita ás salas de exposicións de proxectos 

 
 Proxecto praias do Salnés. Saída a unha praia para realización dun traballo de recollida de datos, 

información e seguimento. 
Tema de estudo: Ecosistemas. 

 

 4º ESO. Dúas opcións: 
 

 Visita a tramos fluviais do río Umia. Itinerarios pola fervenza do Barosa, por Pontearnelas, e pola 
desembocadura do río. 
Tema de estudo: Modelaxe fluvial. 
 

 Itinerario pola ruta da pedra e a auga. De Ribadumia ou Simes cara á Armenteira. 
Temas de estudo: Modelaxe fluvial. Usos da auga. Plantas con flor e sen flor. 

 
 

13. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE. 
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14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO 
PRESENTE DOCUMENTO E PROCESOS DE MELLORA. 
 
- Periodicidade. Revisarase en coincidencia con cada avaliación trimestral. 
- Revisión. Para facela será de utilidade encher a táboa de indicadores 
- Reaxuste da temporización. Indagarase o motivo dos posibles desaxustes entre as temporizacións prevista 

e real e tomaranse medidas para corrixilos. 
- Reaxuste doutros parámetros. Revisaranse, en relación cos obxectivos de etapa, a metodoloxía e os 

recursos didácticos utilizados e faranse os cambios que se estimen necesarios. 
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