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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 do bacharelato: 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

As capacidades recollidas nos tres anteriores epígrafes (a, b e c) son fundamentais a hora de 
construír os alicerces dunha comunidade cohesionada que poda autorreproducirse mellorando o 
clima socioeducativo do que o noso centro é unha peza fundamental, xa que debemos ter en 
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conta sempre que somos o único centro de bacharelato do concello de Sanxenxo. Os nosos 
alumnos e alumnas formarán nun futuro inmediato a nova xeración de cidadáns de pleno dereito 
que xogarán un papel clave na nosa comunidade, tanto política como socioeducativa. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. Tendo en conta que una das 
principais actividades económicas da contorna do noso centro é o turismo, é fundamental dotar 
destas ferramentas ao noso alumnado, sen esquecer que para o ámbito universitario é 
fundamental o manexo das linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 
e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora 
do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida. Debemos de ter en conta sempre que preparamos desde o 
bacharelato a futuros alumnos universitarios e de ciclos formativos superiores polo que este 
obxectivo é fundamental. O noso alumnado goza dunha ampla oferta de formación tanto científica 
coma tecnolóxica, situada no ámbito máis próximo na USC ou na Universidade de Vigo, así como 
numerosos ciclos formativos superiores localizados na propia provincia. Polo que a consecución 
de dito obxectivo en alto grado é fundamental para garantir o éxito académico posterior que 
repercutirá a medio e longo prazo no propio desenvolvemento económico do ámbito do noso 
centro a través da preparación de profesionais cualificados e competentes. 

l) Na liña do exposto no punto anterior debemos facer comprender os elementos e os procedementos 
fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego e a súa propia comarca. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 
confianza nun mesmo e sentido crítico. Estas capacidades son esenciais a hora do 
desenvolvemento persoal así como no acceso ao mercado laboral ou en estudos superiores, por 
non esquecer a propia actividade empresarial. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural. Estas capacidades están destinadas tanto a formación persoal como a 
profesional e pública, nunha contorna especialmente depredada polo urbanismo descontrolado, 
ausente en moitos casos dun patrón estético respectuoso con entorno histórico-artístico e 
natural, é indispensable a formación estética e crítica dos futuros cidadáns de pleno dereito para 
que dita dinámica poda chegar a romperse. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables. Debemos ter en conta que a nosa comarca foi no pasado un dos 
maiores centros de entrada de estupefacientes, así como estar alerta dos elevados índices de 
hábitos tóxicos (tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidade, etc.) que azoutan Galicia en 
xeral e a nosa comarca en particular. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. Nun contexto poboacional 
tan disgregado e disperso como é o propio das Rías Baixas na que a nosa comarca é un lugar 
central cobra especial relevancia esta capacidade. O uso do transporte, tanto público como 
privado, é indispensable para a mobilidade na nosa contorna, polo que formar individuos 
concienciados redundará de maneira especialmente positiva. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación 
e mellora no contexto dun mundo globalizado. Os nosos alumnos e alumnas han de ser conscientes 
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do importante que é a conservación de todos estes elementos por si mesmos e como aportación 
a conservación global. 

 
 

1.4 Reparto dos grupos e materias entre o profesorado. 
 

Óscar Luis Pérez García 

1º Bacharelato Bioloxía e Xeoloxía grupo A 

1º Bacharelato Bioloxía e Xeoloxía grupo B 

2º Bacharelato Bioloxía grupo A  

 

 
 

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. 
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. 
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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 BACHARELATO. 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), 
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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. 

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). 

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. 
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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 Bacharelato 

Tarefas Procedementos/Instrumentos de avaliación 

Tarefa B4-CLAVES RÚBRICA B4-CLAVES 

Tarefa B4-BIOMAS RÚBRICA B4-BIOMAS 

Tarefa B6-LAB ESCALA DE APRECIACIÓN B6-LAB 

Tarefa B7-B8 RÚBRICA B7-B8 

Tarefa B8 RÚBRICA B8 
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Bioloxía e Xeoloxía                                      RÚBRICA B4-CLAVES                                         1º Bacharelato 

Tarefa: B4-CLAVES 

ESTÁNDARES ACTIVIDADE A B 

C 

Grao mínimo de consecución 

do EA 

D 

BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos 
taxonómicos dos seres vivos. 

Identifica exemplares 
de plantas e animais 
propios dos 
ecosistemas galegos. 

Identifica o 100% dos 
exemplares. 

Identifica o 75% dos 
exemplares. 

Identifica o 50% dos 
exemplares. 

Identifica o 25% dos 
exemplares. 

BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves 
dicotómicas ou outros medios para a 
identificación e clasificación de especies 
de animais e plantas. 

BXB4.2.2. Manexa e traballa cos 
sistemas de clasificación e a 
nomenclatura dos seres vivos. 

Emprego da clave 

dicotómica e das guías. 

Emprega correctamente a 
clave e guías sen cometer 
erros seguindo os pasos 
un por un. 

Emprega a clave 
dicotómica e as guías 
cometendo erros de 
identificación sen saltarse 
pasos. 

Emprega a clave  e as 
guías cometendo 
bastantes erros e sen 
seguir os pasos de 
identificación de maneira 
ordenada. 

Non emprega a clave 
nin as guías nin amosa 
interese por elas. 

BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e 
os cinco reinos en que agrupan os seres 
vivos. 

BXB4.4.2. Enumera as características de 
cada un dos dominios e dos reinos en 
que se clasifican os seres vivos. 

Expresa con precisión e 

coherencia as conclusións 

das súas investigacións, 

tanto verbalmente como 

por escrito. 

Resolve ben todas 
as actividades. 

Resolve menos do 75% 
das actividades. 

Resolve menos do 50% 
das actividades. 

Non é quen de 
resolver as 
actividades. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                      RÚBRICA B4-BIOMAS                                         1º Bacharelato 

Tarefa: B4-BIOMAS 

ESTÁNDARES A B 
C 

Grao mínimo de consecución do EA. 
D 

BXB4.5.1. Identifica os grandes 
biomas e sitúa sobre o mapa as 
principais zonas bioxeográficas. 

Identifica todos os biomas do 

mundo e sitúaos correctamente nas 

súas zonas bioxeográficas. 

Identifica o 75% dos biomas e 

sitúaos correctamente nas súas 

zonas bioxeográficas. 

Identifica o 50% dos biomas e 

sitúa algúns correctamente nas 

súas zonas bioxeográficas. 

Identifica o 25% dos biomas e 

non os sitúa correctamente nas 

súas zonas bioxeográficas. 

BXB4.5.2. Diferencia os principais 
biomas e ecosistemas terrestres e 
mariños. 

Describe perfectamente as 

características propias de cada 

bioma con exemplos. 

Describe as características propias 

de cada bioma sen exemplos. 

Describe as características 

propias de cada bioma 

cometendo erros. 

Non diferencia entre os distintos 

biomas. 

BXB4.6.1. Recoñece e explica a 
influencia do clima na distribución 
de biomas, ecosistemas e especies. 

Explica a influencia do clima na 

distribución dun bioma, dun 

ecosistema e dunha especie 

concretas, sen cometer erros. 

Explica a influencia do clima na 

distribución dun bioma, dun 

ecosistema e dunha especie 

concretas, cometendo erros. 

 

Explica a influencia do clima na 

distribución dun bioma, pero non 

como afecta a un ecosistema ou 

a unha especie. 

Non explica a influencia do clima 

na distribución dun bioma, dun 

ecosistema e dunha especie 

concretas. 

BXB4.6.2. Identifica as principais 
variables climáticas que inflúen na 
distribución dos grandes biomas. 

Describe o clima (temperatura, 

precipitacións, ...) e o tipo de rocha, 

sen erros. 

Describe o clima (temperatura, 

precipitacións, …) pero non o tipo 

de rocha. 

Describe o clima (temperatura, 

precipitacións, …) e o tipo de 

rocha de maneira incompleta. 

Non describe o clima nin o tipo de 

rocha. 

BXB4.7.1. Interpreta mapas 
bioxeográficos e de vexetación. 

Argumenta sobre un mapa a 

distribución de tres biomas, un 

deles galego e os outros non, sen 

erros. 

Argumenta sobre un mapa a 

distribución de tres biomas, un 

deles galego e os outros non, 

cometendo erros 

Argumenta sobre un mapa a 

distribución de dous biomas, un 

deles galego e o outro non. 

Argumenta sobre un mapa a 

distribución de dous biomas, un 

deles galego e o outro non, 

cometendo moitos erros. 

BXB4.7.2. Asocia e relaciona as 
principais formacións vexetais cos 
biomas correspondentes. 

Realiza unha descrición completa 

das relacións tróficas e as especies 

vexetais propias de cada bioma. 

Realiza unha descrición completa 

das relacións tróficas de cada 

bioma. 

Realiza unha descrición 

incompleta das relacións tróficas 

e as especies vexetais propias de 

cada bioma. 

Realiza unha descrición das 

relacións tróficas e as especies 

vexetais propias de cada bioma 

con moitos erros. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                             ESCALA DE APRECIACIÓN B6-LAB                                     1º Bacharelato 

Tarefa: B6-LAB 

Estándar BXB6.30.1. Describe e realiza experiencias de fisioloxía e anatomía animal. 

Indicadores A B 
C 

Grao mínimo de 
consecución do EA 

D 

Actividade: Experimentos realizados no laboratorio.     

1. Uso dos procedementos, instrumentos e materiais.     

2. Respecta as normas de seguridade.     

TOTAL:     

Actividade: Entrega do informe de prácticas.     

1. Colabora facendo aportacións valiosas que facilitan a boa realización da práctica.     

2. Calidade do informe de prácticas.     

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                      RÚBRICA B7-B8                                               1º Bacharelato 

Tarefa: B7-B8 

ESTÁNDARES A B 
C 

Grao mínimo de consecución do EA. 
D 

BXB7.5.1. Identifica os tipos de 
bordos de placas e explica os 
fenómenos asociados a eles. 

- Distingue correctamente entre bordes 

converxentes, diverxentes e pasivos. 

- Distingue os procesos que se orixinan 

nos distintos tipos de bordes (orixe do 

solo oceánico, das illas volcánicas, 

dos oróxenos de tipo andino e dos 

oróxenos de colisión). 

- Distingue, con algúns erros non básicos, 

entre bordes converxentes, diverxentes 

e pasivos. 

- Distingue, con algúns erros non básicos, 

os procesos que se orixinan nos 

distintos tipos de bordes (orixe do solo 

oceánico, das illas volcánicas, dos 

oróxenos de tipo andino e dos oróxenos 

de colisión). 

- Distingue de forma xeral os bordes 

converxentes, diverxentes e pasivos. 

- Distingue de forma xeral os procesos que 

se orixinan nos distintos tipos de bordes 

(orixe do solo oceánico, das illas 

volcánicas, dos oróxenos de tipo andino 

e dos oróxenos de colisión). 

- Non distingue entre bordes 

converxentes, diverxentes e 

pasivos. 

- Non distingue os procesos que se 

orixinan nos distintos tipos de 

bordes (orixe do solo oceánico, das 

illas volcánicas, dos oróxenos de 

tipo andino e dos oróxenos de 

colisión). 

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

Describe correctamente o proceso de 

formación de rifts, dorsais oceánicas, 

puntos quentes e zonas de subdución. 

Describe, con algúns erros non básicos, o 

proceso de formación de rifts, dorsais 

oceánicas, puntos quentes e zonas de 

subdución. 

Describe de forma xeral, o proceso de 

formación de algunhas estruturas (rifts, 

dorsais oceánicas, puntos quentes e 

zonas de subdución). 

Non describe o proceso de formación 

de todas as estruturas (rifts, dorsais 

oceánicas, puntos quentes e zonas 

de subdución) ou comete moitos 

erros. 

BXB8.2.1. Discrimina os factores 
que determinan os tipos de 
magmas, e clasifícaos 
atendendo á súa composición. 

Clasifica todos os tipos de magma 

segundo a súa composición e distingue 

todos os factores que os determinan. 

Clasifica todos os tipos de magma 

segundo a súa composición e distingue 

algúns factores que os determinan. 

Clasifica todos os tipos de magma 

cometendo algún erro segundo a súa 

composición e distingue algúns factores 

que os determinan. 

Non clasifica todos os tipos de 

magma segundo a súa composición e 

distingue poucos factores que os 

determinan. 

BXB8.5.1. Analiza os riscos 
xeolóxicos derivados dos 
procesos internos. Vulcanismo e 
sismicidade. 

Identifica a 100% dos sismos e volcáns 

dos últimos tempos e explica 

correctamente a súa orixe. 

Identifica a 75% dos sismos e volcáns 

dos últimos tempos e explica con algún 

erro a súa orixe. 

Identifica o 50% dos sismos e volcáns dos 

últimos tempos e explica con moitos erros 

a súa orixe. 

Identifica menos do 25% dos sismos 

e volcáns dos últimos tempos e non 

explica a súa orixe. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                       RÚBRICA B8                                                 1º Bacharelato 

Tarefa: B8 

ESTÁNDARES ACTIVIDADE A B 
C 

Grao mínimo de consecución do EA. 
D 

BXB8.3.1. Diferencia os tipos de 
rochas magmáticas, identifica as 
máis frecuentes, con axuda de 
claves, e relaciona a súa textura 
co seu proceso de formación. 

Proceso de formación 

dunha rocha 

magmática. 

Tipos máis habituais. 

Describe o proceso de 

formación das rochas 

magmáticas e identifica 

correctamente o 100% dos 

exemplares propostos. 

Describe o proceso de 

formación das rochas 

magmáticas con algún erro 

e identifica correctamente o 

75% dos exemplares 

propostos. 

Describe o proceso de formación 

das rochas magmáticas con algún 

erro e identifica correctamente o 

50% dos exemplares propostos. 

Describe o proceso de formación 

das rochas magmáticas con algún 

erro e identifica correctamente o 

25% dos exemplares propostos. 

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de 
actividade volcánica coas 
características do magma, e 
diferencia os produtos emitidos 
nunha erupción volcánica. 

Características do 

magma e produtos 

emitidos nunha 

erupción. 

Identifica correctamente o 

tipo de erupción segundo as 

características do magma e 

diferencia todos os produtos 

emitidos nunha erupción. 

Identifica, cometendo erros, 

o tipo de erupción segundo 

as características do magma 

e diferencia algúns produtos 

emitidos nunha erupción. 

Non identifica o tipo de erupción 

segundo as características do 

magma e diferencia poucos 

produtos emitidos nunha erupción. 

Non identifica o tipo de erupción 

segundo as características do 

magma e non diferencia os 

produtos emitidos nunha erupción. 

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as 
rochas metamórficas máis 
frecuentes da codia terrestre, 
relacionando a súa textura co 
tipo de metamorfismo 
experimentado. 

Proceso de formación 

dunha rocha 

metamórfica. 

Tipos máis habituais. 

Describe o proceso de 

formación das rochas 

metamórficas e identifica 

correctamente o 100% dos 

exemplares propostos. 

Describe o proceso de 

formación das rochas 

metamórficas con algún erro 

e identifica correctamente o 

75% dos exemplares 

propostos. 

Describe o proceso de formación 

das rochas metamórficas con algún 

erro e identifica correctamente o 

50% dos exemplares propostos. 

Describe o proceso de formación 

das rochas metamórficas con algún 

erro e identifica correctamente o 

25% dos exemplares propostos. 

BXB8.10.1. Ordena e clasifica 
segundo a súa orixe as rochas 
sedimentarias máis frecuentes 
da codia terrestre. 

Proceso de formación 

dunha rocha 

sedimentaria. 

Tipos máis habituais. 

Describe o proceso de 

formación das rochas 

sedimentarias e identifica 

correctamente o 100% dos 

exemplares propostos. 

Describe o proceso de 

formación das rochas 

sedimentarias con algún 

erro e identifica 

correctamente o 75% dos 

exemplares propostos. 

Describe o proceso de formación 

das rochas sedimentarias con algún 

erro e identifica correctamente o 

50% dos exemplares propostos. 

Describe o proceso de formación 

das rochas sedimentarias con 

algún erro e identifica 

correctamente o 25% dos 

exemplares propostos. 

TOTAL:     

TOTAL TAREFA:  
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                     1º Bacharelato 

Ob 

xec 

tivo
s 

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. Os seres vivos: composición e función.     

 e 
 i 

 B1.1. Niveis de organización 
dos seres vivos. 
 B1.2. Características dos 
seres vivos: funcións de 
nutrición, relación e 
reprodución. 

 B1.1. Especificar as 
características dos seres vivos. 

 BXB1.1.1. Describe as 
características dos seres vivos: 
funcións de nutrición, relación e 
reprodución. 

 Especifica as características que 
definen aos seres vivos respecto 
das funcións de nutrición, relación 
e reprodución. 

 Proba escrita T1 CCL 

 l 

 B1.3. Concepto de 
bioelemento e biomolécula. 
 B1.4. Clasificación dos 
bioelementos e das 
biomoléculas. 

 B1.2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento e biomolécula. 

 BXB1.2.1. Identifica e clasifica 
os bioelementos e as 
biomoléculas presentes nos seres 
vivos. 

 Distingue e clasifica 
bioelementos, oligoelementos e 
biomoléculas. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CMCCT 

 l 
 d 

 B1.5. Estrutura, composición 
química e propiedades das 
biomoléculas.  

 B1.3. Diferenciar e clasificar os 
tipos de biomoléculas que 
constitúen a materia viva, e 
relacionalos coas súas 
respectivas funcións biolóxicas 
na célula. 

 BXB1.3.1. Distingue as 
características fisicoquímicas e as 
propiedades das moléculas 
básicas que configuran a 
estrutura celular, e destaca a 
uniformidade molecular dos seres 
vivos. 

 Distingue as características 
fisicoquímicas e as propiedades 
das biomoléculas básicas. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CMCCT 

 d 
 i 

 B1.5. Estrutura, composición 
química e propiedades das 
biomoléculas. 

 B1.4. Diferenciar os 
monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas. 

 BXB1.4.1. Identifica os 
monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas. 

 Identifica os monómeros e os 
seus polímeros respectivos. 

 Proba escrita T1 CAA 

 d 
 i 

B1.6. Relación entre estrutura 
e funcións biolóxicas das 
biomoléculas. 

 B1.5. Recoñecer e identificar 
algunhas macromoléculas cuxa 
conformación estea directamente 
relacionada coa súa función. 

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas 
coa súa función biolóxica de 
acordo coa súa estrutura 
tridimensional. 

 Asocia biomoléculas coa súa 
función biolóxica. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CD 

 Bloque 2. A organización celular.     

 e 
 i 
 g 

 B2.1. A célula como unidade 
estrutural, funcional e xenética. 
 B2.2. Modelos de 

 B2.1. Describir a célula como 
unidade estrutural, funcional e 
xenética dos seres vivos, e 

 BXB2.1.1. Interpreta a célula 
como unha unidade estrutural, 
funcional e xenética dos seres 

 Entende a teoría celular e a súa 
importancia. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                     1º Bacharelato 

Ob 

xec 

tivo
s 

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 

organización celular: célula 
procariota e eucariota; célula 
animal e célula vexetal. 

distinguir unha célula procariota 
dunha eucariota e unha célula 
animal dunha vexetal, analizando 
as súas semellanzas e as súas 
diferenzas. 

vivos. 

 BXB2.1.2. Perfila células 
procariotas e eucarióticas e 
nomea as súas estruturas. 

 Distingue as células procariota, 
eucariota animal e eucariota 
vexetal. 

 Proba escrita T1 
 CAA 
CMCCT 

 m 
 g 

 B2.3. Estrutura e función dos 
orgánulos celulares. 
 B2.4. Planificación e 
realización de prácticas de 
laboratorio. Observación 
microscópica de células 
eucaristías animais e vexetais. 

 B2.2. Identificar os orgánulos 
celulares, e describir a súa 
estrutura e a súa función. 

 BXB2.2.1. Representa 
esquematicamente os orgánulos 
celulares e asocia cada orgánulo 
coa súa función ou coas súas 
funcións. 

 Elabora esquemas dos orgánulos 
celulares principais e asocia cada 
un deles cunha función.. 

 Proba escrita T1 
CD 
CMCCT 

 BXB2.2.2. Recoñece e nomea 
células animais e vexetais 
mediante microfotografías ou 
preparacións microscópicas. 

 Distingue a célula eucariota 
animal da eucariota vexetal en 
microfotografías ou en 
preparacións microscópicas. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CD 

 e 
 i 

 B2.5. Ciclo celular. División 
celular: mitose e meiose. 
Importancia na evolución dos 
seres vivos. 

 B2.3. Recoñecer e identificar 
as fases da mitose e da meiose, 
e argumentar a súa importancia 
biolóxica. 

 BXB2.3.1. Describe os 
acontecementos fundamentais en 
cada fase da mitose e da meiose. 

Argumenta en que fase do ciclo 
celular desenvólvense a mitose e a 
meiose. 

 Proba escrita T1 CCL 

 d 
 l 

  B2.5. Ciclo celular. División 
celular: mitose e meiose. 
Importancia na evolución dos 
seres vivos. 

 B2.4. Establecer as analoxías 
e as diferenzas principais entre 
os procesos de división celular 
mitótica e meiótica. 

 BXB2.4.1. Selecciona as 
principais analoxías e diferenzas 
entre a mitose e a meiose. 

 Coñece correctamente dúas 
analoxías e dúas diferenzas entre a 
mitose e a meiose. 

 Proba escrita T1 
CMCCT 
CD 

 Bloque 3. Histoloxía.     

 i 
 g 

 B3.1. Concepto de tecido, 
órgano, aparello e sistema. 

 B3.1. Diferenciar os niveis de 
organización celular e interpretar 
como se chega ao nivel tisular. 

 BXB3.1.1. Identifica os niveis 
de organización celular e 
determina as súas vantaxes para 
os seres pluricelulares. 

 Diferencia unha colonia dun 
organismo pluricelular e coñece 
unha vantaxe destes últimos. 
Identifica modelos de organización 
en animais. 

 Proba escrita T1 CAA 

 i 
 l 

 B3.2. Principais tecidos 
animais: estrutura e función. 
 B3.3. Principais tecidos 

 B3.2. Recoñecer e indicar a 
estrutura e a composición dos 
tecidos animais e vexetais, en 

 BXB3.2.1. Relaciona tecidos 
animais e/ou vexetais coas súas 
células características, asociando 

 Relaciona debuxos ou 
microfotografías de diferentes 
células tisulares cos tecidos 

 Proba escrita T1 CMCCT 
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Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                     1º Bacharelato 

Ob 

xec 

tivo
s 

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 

vexetais: estrutura e función. relación coas súas funcións. a cada unha a súa función. animais correspondentes e explica 
a súa función. Ídem con tecidos 
vexetais. 

 g 
 m 

 B3.4. Observacións 
microscópicas de tecidos 
animais e vexetais. 

 B3.3. Asociar imaxes 
microscópicas ao tecido ao que 
pertencen. 

 BXB3.3.1. Relaciona imaxes 
microscópicas co tecido ao que 
pertencen. 

 Relaciona imaxes microscópicas 
co tecido animal ou vexetal ao que 
pertencen. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CD 

 Bloque 4. A biodiversidade.     

 d 
 l 
 p 

B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos seres vivos. 
Grandes grupos taxonómicos. 

 B4.1. Coñecer e indicar os 
grandes grupos taxonómicos de 
seres vivos. 

 BXB4.1.1. Identifica os grandes 
grupos taxonómicos dos seres 
vivos. 

 (Vide Rúbrica B4-CLAVES) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
CLAVES) 

T1 CMCCT 

 b 
 d 
 p 

B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos seres vivos. 
Grandes grupos taxonómicos. 

 B4.2. Interpretar os sistemas 
de clasificación e nomenclatura 
dos seres vivos. 

  BXB4.2.1. Coñece e utiliza 
claves dicotómicas ou outros 
medios para a identificación e 
clasificación de especies de 
animais e plantas. 

 (Vide Rúbrica B4-CLAVES) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
CLAVES) 

T1 
CAA 
CSIEE 

 BXB4.2.2. Manexa e traballa 
cos sistemas de clasificación e a 
nomenclatura dos seres vivos. 

 (Vide Rúbrica B4-CLAVES) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
CLAVES) 

T1 
CAA 
CSC 
CSIEE 

 e 
 a 

 B4.2. Concepto de 
biodiversidade. Índices de 
biodiversidade. 

 B4.3. Definir o concepto de 
biodiversidade e coñecer e 
identificar os principais índices 
de cálculo de diversidade 
biolóxica. 

 BXB4.3.1. Coñece o concepto 
de biodiversidade e relaciónao 
coa variedade e a abundancia de 
especies.  

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

 Proba escrita T1 CCEC 

 BXB4.3.2. Resolve problemas 
de cálculo de índices de 
diversidade. 

 Sabe aplicar un índice de cálculo 
de diversidade biolóxica. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CMCCT 

 BXB4.3.3. Aprecia o reino 
vexetal como desencadéante da 
biodiversidade. 

 Aprecia o reino vexetal como 
desencadéante da biodiversidade. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CSC 

 l 
 h 

 B4.3. Características dos 
dominios e dos reinos dos 
seres vivos. 

 B4.4. Coñecer e indicar as 
características dos tres dominios 
e os cinco reinos en que se 
clasifican os seres vivos. 

 BXB4.4.1. Recoñece os tres 
dominios e os cinco reinos en que 
agrupan os seres vivos. 

 (Vide Rúbrica B4-CLAVES) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
CLAVES) 

T1 
CAA 
CMCCT 

 BXB4.4.2. Enumera as  (Vide Rúbrica B4-CLAVES)  Traballo de clase T1 CCL 
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características de cada un dos 
dominios e dos reinos en que se 
clasifican os seres vivos. 

(Rúbrica B4-
CLAVES) 

 h 
 i 
 p 

B4.4. Grandes zonas 
bioxeográficas. 
B4.5. Patróns de distribución. 
Principais biomas. Os biomas 
galegos. 

 B4.5. Situar as grandes zonas 
bioxeográficas e os principais 
biomas. 

 BXB4.5.1. Identifica os grandes 
biomas e sitúa sobre o mapa as 
principais zonas bioxeográficas. 

 (Vide Rúbrica B4-BIOMAS) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
BIOMAS 

T1 
CMCCT 
CCEC 

 BXB4.5.2. Diferencia os 
principais biomas e ecosistemas 
terrestres e mariños. 

 (Vide Rúbrica B4-BIOMAS) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
BIOMAS 

T1 
CAA 
CD 

 h 
 i 
 p 

B4.4. Grandes zonas 
bioxeográficas. 
B4.5. Patróns de distribución. 
Principais biomas. Os biomas 
galegos. 

 B4.6. Relaciona as zonas 
bioxeográficas coas principais 
variables climáticas. 

 BXB4.6.1. Recoñece e explica 
a influencia do clima na 
distribución de biomas, 
ecosistemas e especies. 

 (Vide Rúbrica B4-BIOMAS) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
BIOMAS 

T1 
CCL 
CSC 

 BXB4.6.2. Identifica as 
principais variables climáticas que 
inflúen na distribución dos 
grandes biomas. 

 (Vide Rúbrica B4-BIOMAS) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
BIOMAS 

T1 CMCCT 

 l 
 p 

B4.4. Grandes zonas 
bioxeográficas. 
B4.5. Patróns de distribución. 
Principais biomas. Os biomas 
galegos. 

 B4.7. Interpretar mapas 
bioxeográficos e determinar as 
formacións vexetais 
correspondentes.  

 BXB4.7.1. Interpreta mapas 
bioxeográficos e de vexetación. 

 (Vide Rúbrica B4-BIOMAS) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
BIOMAS 

T1 
CD 
CMCCT 

 BXB4.7.2. Asocia e relaciona 
as principais formacións vexetais 
cos biomas correspondentes. 

 (Vide Rúbrica B4-BIOMAS) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B4-
BIOMAS 

T1 CAA 

 d 
 B4.6. Factores xeolóxicos e 
biolóxicos que inflúen na 
distribución dos seres vivos. 

 B4.8. Valorar a importancia da 
latitude, a altitude e outros 
factores xeográficos na 
distribución das especies. 

 BXB4.8.1. Relaciona a latitude, 
a altitude, a continentalidade, a 
insularidade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas coa 
distribución das especies. 

 Argumenta a distribución dunha 
especie nunha zona climática 
(polar, temperada-húmida, 
ecuatorial ou tropical) 
relacionándoa con polo menos tres 
destes factores: latitude, altitude, 
continentalidade, insularidade, 
barreira oroxénica ou barreira 
mariña. 

 Proba escrita T1 
CMCCT 
CD 

 l B4.7. A evolución como fonte  B4.9. Relacionar a  BXB4.9.1. Relaciona a  Coñece as diferenzas entre as  Proba escrita T1 CAA 
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de biodiversidade. Proceso de 
especiación. 

biodiversidade co proceso 
evolutivo. 

biodiversidade co proceso de 
formación de especies mediante 
cambios evolutivos. 

teorías evolutivas lamarckista, 
darwiniana e sintética. 
Coñece as aportacións de grandes 
científicos neste campo. 

CSC 

 BXB4.9.2. Identifica o proceso 
de selección natural e a 
variabilidade individual como 
factores clave no aumento de 
biodiversidade. 

 Argumenta o proceso evolutivo á 
luz das teorías darwinista e 
sintética. 

 Proba escrita T1 CMCCT 

 e 
 B4.7. A evolución como fonte 
de biodiversidade. Proceso de 
especiación. 

 B4.10. Describir o proceso de 
especiación e enumerar os 
factores que o condicionan. 

 BXB4.10.1. Enumera as fases 
da especiación. 

 Describe un caso de 
especiación. 

 Proba escrita T1 CCL 

 BXB4.10.2. Identifica os 
factores que favorecen a 
especiación. 

 Argumenta un caso de 
especiación apoiándose en dous 
factores que a favorecen. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CMCCT 

 h 
 l 
 p 

 B4.8. Ecosistemas da 
Península Ibérica. Ecosistemas 
de Galicia. 

 B4.11. Recoñecer e indicar a 
importancia bioxeográfica da 
Península Ibérica no 
mantemento da biodiversidade e 
a aportación de Galicia á 
biodiversidade. 

 BXB4.11.1. Sitúa a Península 
Ibérica e recoñece a súa situación 
entre dúas áreas bioxeográficas 
diferentes. 

 Completa un mapa da Península 
Ibérica e do seu entorno 
bioxeográfico. 

 Proba escrita T1 
CSIEE 
CD 

 BXB4.11.2. Recoñece a 
importancia da Península Ibérica 
como mosaico de ecosistemas. 

 Completa un mapa bioxeográfico 
da Península Ibérica e outro 
específico de Galicia. 

 Proba escrita T1 
CSC 
CCEC 

 BXB4.11.3. Enumera os 
principais ecosistemas da 
Península Ibérica e de Galicia, e 
as súas especies máis 
representativas. 

 Completa un mapa bioxeográfico 
da Península Ibérica e outro 
específico de Galicia coa 
distribución dos ecosistemas máis 
característicos e as súas especies. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CCEC 

 i 
 l 
 p 

 B4.9. Importancia ecolóxica 
das illas e a súa relación coa 
biodiversidade. 

 B4.12. Coñecer e indicar a 
importancia das illas como 
lugares que contribúen á 
biodiversidade e á evolución das 
especies. 

 BXB4.12.1. Enumera os 
factores que favorecen a 
especiación nas illas. 

 Argumenta porque hai tantas 
especies endémicas nas illas. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CMCCT 

 BXB4.12.2. Recoñece a 
importancia das illas no 
mantemento da biodiversidade. 

 Entende a interpretación de 
Darwin sobre a biodiversidade 
observada nas Illas Galápagos. 

 Proba escrita T1 CCEC 

 e  B4.10. Concepto de  B4.13. Definir o concepto de  BXB4.13.1. Define o concepto  Coñece o que é unha especie  Proba escrita T1 CMCCT 
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 g 
 p 

endemismo. Principais 
endemismos da Península 
Ibérica e de Galicia. 

endemismo, e coñecer e 
identificar os principais 
endemismos da flora e da fauna 
españolas e galegas. 

de endemismo ou especie 
endémica. 

endémica. 

 BXB4.13.2. Identifica os 
principais endemismos de plantas 
e animais en España e en Galicia. 

 Coñece endemismos animais e 
vexetais de Galicia e da Península 
Ibérica. 

 Proba escrita T1 CCEC 

 l 
 b 
 h 
 ñ 

 B4.11. Importancia biolóxica 
da biodiversidade. 

 B4.14. Coñecer e relacionar as 
aplicacións da biodiversidade en 
campos como a saúde, a 
medicina, a alimentación e a 
industria. 

 BXB4.14.1. Enumera as 
vantaxes que se derivan do 
mantemento da biodiversidade 
para o ser humano. 

 Describe exemplos de seres 
vivos útiles para o ser humano. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CSC 

 a 
 b 
 h 

 B4.12. Causas da perda de 
biodiversidade. 

 B4.15. Coñecer e indicar as 
principais causas de perda de 
biodiversidade, así como as 
ameazas máis importantes para 
a extinción de especies. 

 BXB4.15.1. Enumera as 
principais causas de perda de 
biodiversidade. 

 Coñece as principais causas da 
perda de biodiversidade. 
Argumenta por que a desaparición 
dunha especie pode provocar a 
extinción doutra. 

 Proba escrita T1 
CMCCT 
CSC 

 BXB4.15.2. Coñece e explica 
as principais ameazas que 
penden sobre as especies e que 
fomentan a súa extinción. 

 Argumenta as principais 
ameazas que fomentan a extinción 
dunha especie concreta. 

 Proba escrita T1 CSC 

 a 
 h 

B4.13. O factor antrópico na 
conservación da 
biodiversidade. 

 B4.16. Enumerar as principais 
causas de orixe antrópica que 
alteran a biodiversidade. 

 BXB4.16.1. Enumera as 
principais causas de perda de 
biodiversidade derivadas das 
actividades humanas. 

 Argumenta a perda de 
biodiversidade causada pola 
actividade humana nun ecosistema 
concreto. 

 Proba escrita T1 
CAA 
CSC 

 BXB4.16.2. Indica as principais 
medidas que reducen a perda de 
biodiversidade. 

 Formula medidas contra a perda 
da biodiversidade nun ecosistema 
concreto. 

 Proba escrita T1 CSIEE 

 a 
 c 
 p 

B4.13. O factor antrópico na 
conservación da 
biodiversidade. 

 B4.17. Comprender e 
diferenciar os inconvenientes 
producidos polo tráfico de 
especies exóticas e pola 
liberación no medio de especies 
alóctonas ou invasoras. 

 BXB4.17.1. Coñece e explica 
os principais efectos derivados da 
introdución de especies alóctonas 
nos ecosistemas. 

 Argumenta os principais efectos 
derivados da introdución dunha 
especie alóctona nun ecosistema 
concreto. 

 Proba escrita T1 CMCCT 

 e  B4.14. Estudo dun  B4.18. Describir as principais  BXB4.18.1. Deseña  Valora a biodiversidade dun  Proba escrita T1 CCEC 
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 p ecosistema. Cómputo da 
biodiversidade. 

especies e valorar a 
biodiversidade dun ecosistema 
próximo. 

experiencias para o estudo de 
ecosistemas e a valoración da 
súa biodiversidade. 

ecosistema concreto. CSIEE 
CD 

 Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio.     

 e 
 l 

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

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

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

 Coñece os mecanismos de 
absorción por transporte activo, por 
osmose e por difusión. Localiza a 
banda de Caspary e coñece a súa 
función. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 i 
 l 

B5.2. Funcións de nutrición nas 
plantas. Proceso de obtención 
e transporte dos nutrientes. 

 B5.2. Coñecer e identificar a 
composición do zume bruto e os 
seus mecanismos de transporte. 

 BXB5.2.1. Coñece e explica a 
composición do zume bruto e os 
seus mecanismos de transporte. 

 Coñece a composición do zume 
bruto. 
Explica o mecanismo de tensión-
cohesión-adhesión. 

 Proba escrita T2 
CMCCT 
CCL 

 e 
B5.3. Procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases e gutación. 

 B5.3. Explicar os procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases e gutación. 

 BXB5.3.1. Describe os 
procesos de transpiración, 
intercambio de gases e gutación. 

 Explica as características básicas 
dos procesos de transpiración, 
intercambio de gases e gutación. 
Coñece a función da cutina da 
epiderme foliar. 
Coñece as diferenzas entre os 
parénquimas do mesófilo foliar. 

 Proba escrita T2 
CMCCT 
CCL  

 l 
 B5.4. Transporte do zume 
elaborado. 

 B5.4. Coñecer e identificar a 
composición do zume elaborado 
e os seus mecanismos de 
transporte. 

 BXB5.4.1. Explica a 
composición do zume elaborado 
e os seus mecanismos de 
transporte. 

 Coñece a composición do zume 
bruto. 
Explica a hipótese do fluxo por 
presión. 
Identifica os órganos vexetais que 
poden ser sumidoiros e produtores 
á vez. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 l  B5.5. Fotosíntese. 

 B5.5. Comprender e 
diferenciar as fases da 
fotosíntese e os factores que 
afectan o proceso. 

 BXB5.5.1. Detalla os principais 
feitos que acontecen durante 
cada fase da fotosíntese e asocia, 
a nivel de orgánulo, onde se 
producen. 

 Coñece os procesos principais 
de cada fase da fotosíntese. 
Coñece os produtos de cada fase. 
Relaciona cada fase coa parte da 
célula na que se produce. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 i 
 l 

 B5.6. Importancia biolóxica 
da fotosíntese. 

 B5.6. Salientar a importancia 
biolóxica da fotosíntese. 

 BXB5.6.1. Argumenta e precisa 
a importancia da fotosíntese 

 Argumenta a importancia dos 
produtores no mantemento da vida 

 Proba escrita T2 
CCL 
CSC 
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como proceso de biosíntese, 
imprescindible para o 
mantemento da vida na Terra. 

sobre a terra. 

 e 
 B5.7. A excreción en 
vexetais. Tecidos secretores. 

 B5.7. Explicar a función de 
excreción en vexetais e as 
substancias producidas polos 
tecidos secretores. 

 BXB5.7.1. Recoñece algún 
exemplo de excreción en 
vexetais. 

 Coñece substancias que se 
atopan nos tecidos secretores das 
plantas e que son útiles para as 
persoas. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 BXB5.7.2. Relaciona os tecidos 
secretores e as substancias que 
producen. 

 Relaciona dous tecidos 
secretores coas substancias que 
producen. 

 Proba escrita T2 CAA 

 e 
 g 

 B5.8. Funcións de relación 
nas plantas. Tropismos e 
nastias. 

 B5.8. Describir tropismos e 
nastias, e ilustralos con 
exemplos. 

 BXB5.8.1. Describe e coñece 
exemplos de tropismos e nastias. 

 Explica dous exemplos de 
tropismos e outros dous de nastias. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 e 
 l 

 B5.9. Hormonas vexetais: 
tipos e funcións. 

 B5.9. Definir o proceso de 
regulación nas plantas mediante 
hormonas vexetais. 

 BXB5.9.1. Valora o proceso de 
regulación das hormonas 
vexetais. 

 Enumera os estímulos aos que 
responden as plantas. 
Define as fitohormonas. 

 Proba escrita T2 CAA 

 i 
 l 

 B5.9. Hormonas vexetais: 
tipos e funcións. 

 B5.10. Coñecer e relacionar os 
tipos de fitohormonas coas súas 
funcións. 

 BXB5.10.1. Relaciona as 
fitohormonas coas súas funcións. 

 Enumera as funcións das 
fitohormonas. 

 Proba escrita T2 CAA 

 l 
 i 

 B5.10. Efectos da luz e a 
temperatura sobre o 
desenvolvemento das plantas. 

 B5.11. Comprender e 
diferenciar os efectos da 
temperatura e da luz no 
desenvolvemento das plantas. 

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

Argumenta os efectos da 
temperatura e a luz no 
desenvolvemento das plantas nun 
caso concreto. 

 Proba escrita T2 CCL 

 d 
 l 

 B5.11. Funcións de 
reprodución en vexetais: tipos 
de reprodución. 

 B5.12. Entender os 
mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual 
nas plantas. 

 BXB5.12.1. Distingue os 
mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual 
nas plantas. 

 Explica un exemplo de 
reprodución asexual e outro de 
reprodución sexual nas plantas. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 l 
 i 

 B5.12. Ciclos biolóxicos dos 
principais grupos de plantas. 

 B5.13. Diferenciar os ciclos 
biolóxicos de briófitas, 
pteridófitas e espermafitas, e as 
súas fases e estruturas 
características. 

 BXB5.13.1. Diferencia os ciclos 
biolóxicos de briófitas, pteridófitas 
e espermafitas, e as súas fases e 
estruturas características. 

 Identifica as diferenzas básicas 
entre os ciclos biolóxicos de 
briófitas, pteridófitas e 
espermatófitas e as súas fases e 
estruturas características. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 BXB5.13.2. Interpreta  Interpreta correctamente o  Proba escrita T2 CAA 
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esquemas, debuxos, gráficas e 
ciclos biolóxicos dos grupos de 
plantas. 

esquema do ciclo biolóxico dunha 
espermatófita. 

CMCCT 

 l 
 i 

 B5.13. Semente e froito. 
 B5.14. Polinización e 
fecundación nas espermafitas. 

 B5.14. Entender os procesos 
de polinización e de dobre 
fecundación nas espermafitas. 
Formación da semente e o froito. 

 BXB5.14.1. Explica os procesos 
de polinización e de fecundación 
nas espermafitas e diferencia a 
orixe e as partes da semente e do 
froito. 

 Explica os procesos de 
polinización e de fecundación nas 
espermatófitas. 
Describe as características das 
sementes para realizar un banco de 
sementes. 

 Proba escrita T2 
CMCCT 
CCL 

 d 
 l 

 B5.15. Propagación dos 
froitos e diseminación das 
sementes. Proceso da 
xerminación. 

 B5.15. Coñecer e indicar os 
mecanismos de diseminación 
das sementes e os tipos de 
xerminación. 

 BXB5.15.1. Distingue os 
mecanismos de diseminación das 
sementes e os tipos de 
xerminación. 

 Enumera os distintos 
mecanismos de diseminación de 
sementes. 
Explica dous mecanismos de 
diseminación das sementes. 
Distingue as xerminacións epixea e 
hipoxea. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 i 
 l 

 B5.15. Propagación dos 
froitos e diseminación das 
sementes. Proceso da 
xerminación. 

 B5.16. Coñecer e relacionar as 
formas de propagación dos 
froitos. 

 BXB5.16.1. Identifica os 
mecanismos de propagación dos 
froitos. 

 Explica dous mecanismos de 
propagación de froitos. 

 Proba escrita T2 
CMCCT 
CAA 

 i 
 l 

 B5.16. Adaptacións dos 
vexetais ao medio. 

 B5.17. Recoñecer e relacionar 
as adaptacións máis 
características dos vexetais aos 
medios en que habitan. 

 BXB5.17.1. Relaciona as 
adaptacións dos vexetais co 
medio en que se desenvolven. 

Relaciona as principais 
adaptacións dos vexetais co medio 
en que se desenvolven. 

 Proba escrita T2 CAA 

 m 
 g 

 B5.17. Aplicacións e 
experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía vexetal. 

 B5.18. Deseñar e realizar 
experiencias en que se probe a 
influencia de determinados 
factores no funcionamento dos 
vexetais. 

 BXB5.18.1. Realiza 
experiencias que demostren a 
intervención de determinados 
factores no funcionamento das 
plantas. 

 Explica como afectan a luz, a 
auga e o osíxeno á xerminación 
das sementes. 

 Proba escrita T2 
CSIEE 
CMCCT 

 Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio.     

 l 
 B6.1. Funcións de nutrición 
nos animais. 

 B6.1. Comprender e 
discriminar os conceptos de 
nutrición heterótrofa e de 
alimentación. 

 BXB6.1.1. Argumenta as 
diferenzas máis significativas 
entre os conceptos de nutrición e 
alimentación. 

 Argumenta, baseándose nun 
caso concreto, as diferenzas máis 
significativas entre os conceptos de 
nutrición e alimentación. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CCL 
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 BXB6.1.2. Coñece as 
características da nutrición 
heterótrofa e distingue os tipos 
principais. 

 Enumera os tipos de nutrición 
heterótrofa. 
Describe dous tipos principais de 
nutrición heterótrofa. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 i 
 B6.2. Estrutura e función dos 
aparellos dixestivos e as súas 
glándulas. 

 B6.2. Distinguir os modelos de 
aparellos dixestivos dos 
invertebrados. 

 BXB6.2.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos dixestivos 
dos invertebrados. 

 Enumera os tipos de aparellos 
dixestivos dos invertebrados. 
Describe e compara dous aparellos 
dixestivos de invertebrados. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 i 
 B6.2. Estrutura e función dos 
aparellos dixestivos e as súas 
glándulas. 

 B6.3. Distinguir os modelos de 
aparellos dixestivos dos 
vertebrados. 

 BXB6.3.1. Recoñece e 
diferencia os aparellos dixestivos 
dos vertebrados. 

 Enumera os tipos de aparellos 
dixestivos dos vertebrados. 
Describe e compara dous aparellos 
dixestivos de vertebrados. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 l 
 ñ 

 B6.2. Estrutura e función dos 
aparellos dixestivos e as súas 
glándulas. 

 B6.4. Diferenciar a estrutura e 
a función dos órganos do 
aparello dixestivo e as súas 
glándulas. 

 BXB6.4.1. Relaciona cada 
órgano do aparello dixestivo coa 
súa función. 

 Relaciona dous órganos do 
aparello dixestivo coa súa función. 

 Proba escrita T2 CAA 

 BXB6.4.2. Describe a absorción 
no intestino. 

 Describe os procesos básicos da 
absorción intestinal. 

 Proba escrita T2 CCL 

 l 
 B6.3. Aparellos circulatorios. 
Pigmentos respiratorios nos 
animais. Linfa. 

 B6. 5. Coñecer e relacionar a 
importancia de pigmentos 
respiratorios no transporte de 
osíxeno. 

 BXB6.5.1. Recoñece e explica 
a existencia de pigmentos 
respiratorios nos animais. 

 Explica a función xeral dos 
pigmentos respiratorios nos 
animais. 
Relaciona dous pigmentos 
respiratorios co taxon animal ao 
que pertencen. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CCL 
CMCCT 

 l 
 e 

 B6.3. Aparellos circulatorios. 
Pigmentos respiratorios nos 
animais. Linfa. 

 B6.6. Comprender e describir 
os conceptos de circulación 
aberta e pechada, circulación 
simple e dobre, incompleta ou 
completa. 

BXB6.6.1. Relaciona circulación 
aberta e pechada cos animais 
que a presentan e explica as súas 
vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

 Argumenta as diferenzas entre un 
aparello circulatorio concreto con 
circulación aberta e outro con 
circulación pechada e explica unha 
vantaxe e un inconveniente. 

 Proba escrita T2 CAA 

 BXB6.6.2. Asocia 
representacións sinxelas do 
aparello circulatorio co tipo de 
circulación (simple, dobre, 
incompleta ou completa). 

 Argumenta a relación dunha 
representación sinxela dun aparello 
circulatorio concreto coa circulación 
simple ou dobre. Ídem coa 
circulación incompleta ou completa. 

 Proba escrita T2 
CD 
CMCCT 



 

IES de Vilalonga  -  Departamento de Ciencias Naturais  -  Programación  -  Curso 2018-19  -  páx. 25 de 55      (Actualizado a: 19/11/2019) 
 

Bioloxía e Xeoloxía                                                                                                     1º Bacharelato 

Ob 

xec 

tivo
s 

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 

 l 
 B6.3. Aparellos circulatorios. 
Pigmentos respiratorios nos 
animais. Linfa. 

 B6.7. Coñecer e relacionar a 
composición e a función da linfa. 

 BXB6.7.1. Indica a composición 
da linfa e identifica as súas 
principais funcións. 

 Enumera os compoñentes da 
linfa. 
Explica as principais funcións da 
linfa. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 i 

 B6.4. Transporte de gases e 
respiración. Tipos de aparellos 
respiratorios. Respiración 
celular. 

 B6.8. Distinguir respiración 
celular de respiración (ventilación 
e intercambio gasoso). 

 BXB6.8.1. Diferencia 
respiración celular e respiración, 
e explica o significado biolóxico 
de respiración celular. 

 - Explica unha diferenza entre: 
• Respiración e respiración celular. 
• Ventilación e intercambio gasoso. 
• Catabolismo e anabolismo. 
- Coñece os substratos da 
respiración celular. 
- Relaciona diferentes rutas 
catabólicas co ciclo de Krebs. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 l 
 e 

 B6.5. Transporte de gases e 
a respiración. Tipos de 
aparellos respiratorios. 
Respiración celular. 

 B6.9. Coñecer e indicar os 
tipos de aparellos respiratorios 
en invertebrados e vertebrados. 

 BXB6.9.1. Asocia os aparellos 
respiratorios cos grupos aos que 
pertencen, e recoñéceos en 
representacións esquemáticas. 

 Argumenta a relación de 
representacións esquemáticas de 
aparellos respiratorios concretos 
con un grupo de vertebrados e con 
un grupo de invertebrados. 

 Proba escrita T2 CD 

 e 

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

 B6.10. Definir o concepto de 
excreción e relacionalo cos 
obxectivos que persegue. 

 BXB6.10.1. Define e explica o 
proceso da excreción. 

 Define e explica o proceso da 
excreción nun grupo de 
vertebrados e noutro de 
invertebrados. 

 Proba escrita T2 CCL 

 e 
 l 

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

 B6.11. Enumerar os principais 
produtos de excreción e sinalar 
as diferenzas apreciables nos 
grupos de animais en relación 
con estes produtos. 

 BXB6.11.1. Enumera os 
principais produtos de excreción e 
clasifica os grupos de animais 
segundo os produtos de 
excreción. 

 Enumera os principais produtos 
de excreción. 
Realiza unha clasificación xeral de 
grupos animais segundo os 
principais produtos de excreción. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 e 

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

 B6.12. Describir os principais 
tipos órganos e aparellos 
excretores nos distintos grupos 
de animais. 

 BXB6.12.1. Describe os 
principais aparellos excretores 
dos animais e recoñece as súas 
principais estruturas a partir de 
representación esquemáticas. 

 Argumenta a relación de 
representacións esquemáticas de 
aparellos excretores concretos cun 
grupo de vertebrados e con outro 
de invertebrados. 
Recoñece nas representacións 

 Proba escrita T2 CMCCT 
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esquemáticas as principais 
estruturas de aparellos excretores 
concretos dun grupo de 
vertebrados e doutro de 
invertebrados. 

 d 

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

 B6.13. Estudar a estrutura das 
nefronas e o proceso de 
formación dos ouriños. 

 BXB6.13.1. Localiza e identifica 
as rexións dunha nefrona. 

 Identifica nunha representación 
esquemática as rexións dunha 
nefrona. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 BXB6.13.2. Explica o proceso 
de formación dos ouriños. 

 Explica os procesos básicos de 
formación dos ouriños. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 l 

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

 B6.14. Coñecer e relacionar 
mecanismos específicos ou 
singulares de excreción en 
vertebrados. 

 BXB6.14.1. Identifica os 
mecanismos específicos ou 
singulares de excreción dos 
vertebrados. 

 Detalla os mecanismos do 
proceso de excreción nun grupo 
concreto de vertebrados. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 l 
 e 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

 B6.15. Comprender e describir 
o funcionamento integrado dos 
sistemas nervioso e hormonal en 
animais. 

 BXB6.15.1. Integra a 
coordinación nerviosa e 
hormonal, relacionando ambas as 
dúas funcións. 

 Relaciona determinados 
estímulos con determinadas 
respostas coordinadas polos 
sistemas nervioso e hormonal. 

 Proba escrita T2 CAA 

 i 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

 B6.16. Coñecer e identificar os 
principais compoñentes do 
sistema nervioso e o seu 
funcionamento. 

 BXB6.16.1. Define estímulo, 
receptor, transmisor, efector. 

 Define estímulo, receptor, 
transmisor, efector. 

 Proba escrita T2 CCL 

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

 Identifica distintos tipos de 
receptores sensoriais e nervios. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 e 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

 B6.17. Explicar o mecanismo 
de transmisión do impulso 
nervioso. 

 BXB6.17.1. Explica a 
transmisión do impulso nervioso 
na neurona e entre neuronas. 

 Distingue as sinapses 
química e eléctrica. 

 Proba escrita T2 CCL 

 i 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

 B6.18. Identificar os principais 
tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

 BXB6.18.1. Distingue os 
principais tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. 

 Distingue tres tipos de sistemas 
nerviosos de grupos concretos de 
invertebrados 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 l 
 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 

 B6.19. Diferenciar o 
desenvolvemento do sistema 

 BXB6.19.1. Identifica os 
principais sistemas nerviosos de 

 Distingue tres tipos de sistemas 
nerviosos de grupos concretos de 

 Proba escrita T2 CMCCT 
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efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

nervioso en vertebrados. vertebrados. vertebrados 

 e 
 l 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

 B6.20. Describir os 
compoñentes e as funcións do 
sistema nervioso tanto desde o 
punto de vista anatómico (SNC e 
SNP) como desde o funcional 
(somático e autónomo).  

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

 Describe os compoñentes 
principais dos sistemas nerviosos 
central e periférico dos vertebrados. 
Diferencia as funcións principais 
dos sistemas nerviosos somático e 
o autónomo. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 e 
 l 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

 B6.21. Describir os 
compoñentes do sistema 
endócrino e a súa relación co 
sistema nervioso. 

 BXB6.21.1. Establece a 
relación entre o sistema 
endócrino e o sistema nervioso. 

 Establece a relación entre o 
sistema endócrino e o sistema 
nervioso. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CSIEE 

 i 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

 B6.22. Enumerar as glándulas 
endócrinas en vertebrados, as 
hormonas que producen e as 
funcións destas. 

 BXB6.22.1. Describe as 
diferenzas entre glándulas 
endócrinas e exócrinas. 

 Distingue entre glándulas 
endócrinas e exócrinas. 

 Proba escrita T2 
CCL 
CMCCT 

BXB6.22.2. Discrimina a función 
reguladora e en que lugar se 
evidencia a actuación dalgunhas 
das hormonas que actúan no 
corpo humano. 

 Explica a función hormonal nos 
órganos diana. 

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

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

 Enumera as principais glándulas 
endócrinas e as hormonas que 
producen e a súa función. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 i 
 l 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase. 

 B6.23. Coñecer e identificar as 
hormonas e as estruturas que as 
producen nos principais grupos 
de invertebrados. 

 BXB6.23.1. Relaciona as 
principais hormonas dos 
invertebrados coa súa función de 
control. 

 Coñece as principais hormonas 
dos invertebrados e relaciónaas 
coa súa función. 

 Proba escrita T2 CAA 

 BXB6.23.2. Identifica o 
concepto de homeostase e a súa 
relación co sistema nervioso e 
endócrino. 

 Explica un caso concreto de 
homeostase no que interveñen os 
sistemas nervioso e endócrino. 

 Proba escrita T2 CMCCT 
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 e 
 B6.7. Reprodución nos 
animais. Tipos de reprodución. 
Vantaxes e inconvenientes. 

 B6.24. Definir o concepto de 
reprodución e diferenciar entre 
reprodución sexual e asexual. 
Tipos. Vantaxes e 
inconvenientes. 

 BXB6.24.1. Describe as 
diferenzas entre reprodución 
asexual e sexual, e argumenta as 
vantaxes e os inconvenientes de 
cada unha. 

 Distingue entre reprodución 
asexual e sexual e argumenta as 
vantaxes e os inconvenientes de 
cada unha. 

 Proba escrita T2 
CCL 
CMCCT 

 BXB6.24.2. Identifica tipos de 
reprodución asexual en 
organismos unicelulares e 
pluricelulares. 

 Describe a reprodución asexual 
nun caso concreto dun organismo 
unicelular e noutro dun organismo 
pluricelular. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 BXB6.24.3. Distingue os tipos 
de reprodución sexual. 

 Distingue os tipos de reprodución 
sexual. 

 Proba escrita T2 CAA 

 e  B6.8. Gametoxénese. 
 B6.25. Describir os procesos 
da gametoxénese. 

 BXB6.25.1. Distingue e 
compara o proceso de 
espermatoxénese e ovoxénese. 

 Distingue os procesos da 
espermatoxénese e da ovoxénese 

 Proba escrita T2 CAA 

 l 
 B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento embrionario. 

 B6.26. Coñecer e relacionar os 
tipos de fecundación en animais 
e as súas etapas. 

BXB6.26.1. Diferencia os tipos de 
fecundación en animais e as súas 
etapas. 

 Distingue os tipos de fecundación 
en animais. 
Recoñece os mecanismos de 
autofecundación que utilizan algúns 
animais. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 e 
 B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento embrionario. 

 B6.27. Describir as fases do 
desenvolvemento embrionario. 

BXB6.27.1. Identifica as fases do 
desenvolvemento embrionario e 
os acontecementos 
característicos de cada unha. 

 Describe os procesos básicos das 
fases do desenvolvemento 
embrionario.  

 Proba escrita T2 
CAA 
CMCCT 

 BXB6.27.2. Relaciona os tipos 
de ovo cos procesos de 
segmentación e gastrulación 
durante o desenvolvemento 
embrionario. 

 Establece relacións entre os tipos 
de ovo e os procesos de 
segmentación e gastrulación. 

 Proba escrita T2 CMCCT 

 d 
 B6.10. Ciclos biolóxicos máis 
característicos dos animais. 

 B6. 28. Analizar os ciclos 
biolóxicos dos animais. 

 BXB6.28.1. Identifica as fases 
dos ciclos biolóxicos dos animais. 

 Identifica as fases dos ciclos 
biolóxicos dos animais. 

 Proba escrita T2 CAA 

 l 
 i 

 B6.11. Adaptacións dos 
animais ao medio. 

 B6.29. Recoñecer e relacionar 
as adaptacións máis 
características dos animais aos 

 BXB6.29.1. Identifica as 
adaptacións animais aos medios 
aéreos. 

 Describe adaptacións das aves 
ao medio aéreo. 

 Proba escrita T2 CAA 
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medios en que habitan.  BXB6.29.2. Identifica as 
adaptacións animais aos medios 
acuáticos. 

 Describe adaptacións dos 
anfibios ao medio acuático. 

 Proba escrita T2 CAA 

 BXB6.29.3. Identifica as 
adaptacións animais aos medios 
terrestres. 

 Distingue adaptacións de 
anfibios e de réptiles ao medio 
terrestre. 

 Proba escrita T2 CAA 

 m 
 g 

  B6.12. Aplicacións e 
experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía animal. 

 B6.30. Realizar experiencias 
de fisioloxía e anatomía animal. 

 BXB6.30.1. Describe e realiza 
experiencias de fisioloxía e 
anatomía animal. 

 (Vide Escala B6-LAB) 
 Traballo de clase 
(Escala B6-LAB) 

T2 CSIEE 

 Bloque 7. Estrutura e composición da Terra.     

 i 
 l 

 B7.1. Análise e interpretación 
dos métodos de estudo da 
Terra. 

 B7.1. Interpretar os métodos 
de estudo da Terra e identificar 
as súas achegas e as súas 
limitacións. 

 BXB7.1.1. Caracteriza os 
métodos de estudo da Terra 
sobre a base dos procedementos 
que utiliza e as súas achegas e 
limitacións. 

 Argumenta as achegas e as 
limitacións dos principais métodos 
de estudo da Terra. 

 Proba escrita T3 
CMCCT 
CD 

 d 
 l 

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

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

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

 Describe o interior terrestre en 
canto a composición, capas, 
comportamento mecánico, 
descontinuidades e zonas de 
transición. 

 Proba escrita T3 CCL 

 BXB7.2.2. Sitúa en mapas e 
esquemas as capas da Terra, e 
identifica as descontinuidades 
que permiten diferencialas. 

 Sitúa en mapas e esquemas as 
capas da Terra e as 
descontinuidades. 

 Proba escrita T3 
CMCCT 
CD 

 BXB7.2.3. Analiza o modelo 
xeoquímico e xeodinámico da 
Terra e contrasta o que achega 
cada un deles ao coñecemento 
da estrutura da Terra. 

 Contrasta as principais achegas 
dos modelos xeoquímico e 
xeodinámico ao coñecemento da 
estrutura da Terra. 

 Proba escrita T3 CCEC 

 e  B7.3. Dinámica litosférica. 
  B7.3. Precisar os procesos 
que condicionan a estrutura 

 BXB7.3.1. Detalla e enumera 
procesos que deron lugar á 

 Enumera e explica as 
características básicas dos procesos 

 Proba escrita T3 
CAA 
CCL 
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actual terrestre. estrutura actual do planeta. tectónicos que deron lugar á 
estrutura actual do planeta Terra e 
seguen a condicionala 
actualmente. 

 l 
 B7.4. Evolución das teorías 
desde a deriva continental ata 
a tectónica de placas. 

B7.4. Comprender e diferenciar a 
teoría da deriva continental de 
Wegener e a súa relevancia para 
o desenvolvemento da teoría da 
tectónica de placas. 

 BXB7.4.1. Indica as achegas 
máis relevantes da deriva 
continental, para o 
desenvolvemento da teoría da 
Tectónica de placas. 

 Explica como a teoría da deriva 
continental creou unha base teórica 
para desenvolver a teoría da 
tectónica de placas. 

 Proba escrita T3 CCEC 

 b 
 B7.4. Evolución das teorías 
desde a deriva continental ata 
a tectónica de placas. 

 B7.5. Clasificar os bordos de 
placas litosféricas e sinalar os 
procesos que acontecen entre 
eles. 

 BXB7.5.1. Identifica os tipos de 
bordos de placas e explica os 
fenómenos asociados a eles. 

 (Vide Escala B7-B8) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B7-B8) 

T3 
CD 
CMCCT 

 g 
 B7.5. Achegas das novas 
tecnoloxías na investigación do 
noso planeta. 

 B7.6. Aplicar os avances das 
novas tecnoloxías na 
investigación xeolóxica. 

 BXB7.6.1. Distingue métodos 
desenvolvidos grazas ás novas 
tecnoloxías, asociándoos coa 
investigación dun fenómeno 
natural. 

 Distingue métodos de 
investigación do noso planeta 
desenvolvidos grazas ás novas 
tecnoloxías. 

 Proba escrita T3 
CD 
CMCCT 

 b 
 p 

 B7.6. Minerais e rochas: 
conceptos. Clasificación 
xenética das rochas. 
 B7.7. Observación de 
coleccións de minerais e 
rochas. 
 B7.8. Recoñecemento e 
identificación de minerais e 
rochas frecuentes en Galicia. 

 B7.7. Seleccionar e identificar 
os minerais e os tipos de rochas 
máis frecuentes, nomeadamente 
os utilizados en edificios, 
monumentos e outras 
aplicacións de interese social ou 
industrial. 

 BXB7.7.1. Identifica as 
aplicacións de interese social ou 
industrial de determinados tipos 
de minerais e rochas. 

 Coñece aplicacións de interese 
social ou industrial das rochas mais 
frecuentes en Galicia.  

 Proba escrita T3 
CAA 
CSC 

 Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos.     

 i 
 l 

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

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

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

 (Vide Escala B7-B8) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B7-B8) 

T3 CMCCT 
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 l 

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

 B8.2. Categorizar os tipos de 
magmas sobre a base da súa 
composición e distinguir os 
factores que inflúen no 
magmatismo. 

 BXB8.2.1. Discrimina os 
factores que determinan os tipos 
de magmas, e clasifícaos 
atendendo á súa composición. 

 (Vide Escala B7-B8) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B7-B8) 

T3 CAA 

 i 
 l 

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

 B8.3. Recoñecer e relacionar a 
utilidade das rochas magmáticas 
analizando as súas 
características, os seus tipos e 
as súas utilidades. 

 BXB8.3.1. Diferencia os tipos 
de rochas magmáticas, identifica 
as máis frecuentes, con axuda de 
claves, e relaciona a súa textura 
co seu proceso de formación. 

 (Vide Escala B8) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B8) 

T3 CAA 

 l 

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

 B8.4. Establecer as diferenzas 
de actividade volcánica, 
asociándoas ao tipo de magma. 

 BXB8.4.1. Relaciona os tipos 
de actividade volcánica coas 
características do magma, e 
diferencia os produtos emitidos 
nunha erupción volcánica. 

 (Vide Escala B8) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B8) 

T3 
CAA 
CMCCT 

 i 
 l 

B8.2. Riscos xeolóxicos: 
vulcanismo e sismicidade. 

 B8.5. Diferenciar os riscos 
xeolóxicos derivados dos 
procesos internos. Vulcanismo e 
sismicidade. 

 BXB8.5.1. Analiza os riscos 
xeolóxicos derivados dos 
procesos internos. Vulcanismo e 
sismicidade. 

 (Vide Escala B7-B8) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B7-B8) 

T3 CSC 

 e 

 B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórficos. 
Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de 
metamorfismo. Clasificación 
das rochas metamórficas. O 
metamorfismo na Tectónica de 
placas. 

 B8.6. Detallar o proceso de 
metamorfismo e relacionar os 
factores que lle afectan cos seus 
tipos. 

 BXB8.6.1. Clasifica o 
metamorfismo en función dos 
factores que o condicionan. 

 Clasifica o metamorfismo en 
función dos factores que o 
condicionan. 

 Proba escrita T3 
CMCCT 
CAA 

 d 

 B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórficos. 
Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de 
metamorfismo. Clasificación 

 B8.7. Identificar rochas 
metamórficas a partir das súas 
características e das súas 
utilidades. 

 BXB8.7.1. Ordena e clasifica as 
rochas metamórficas máis 
frecuentes da codia terrestre, 
relacionando a súa textura co tipo 
de metamorfismo experimentado. 

 (Vide Escala B8) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B8) 

T3 CAA 
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das rochas metamórficas. O 
metamorfismo na Tectónica de 
placas. 

 i 

B8.4. Procesos sedimentarios. 
Facies sedimentarias: 
identificación e interpretación. 
Clasificación e xénese das 
principais rochas 
sedimentarias. 

 B8.8. Relacionar estruturas 
sedimentarias e ambientes 
sedimentarios. 

 BXB8.8.1. Detalla e discrimina 
as fases do proceso de formación 
dunha rocha sedimentaria. 

 Explica as características 
básicas das fases do proceso de 
formación das rochas 
sedimentarias. 

 Proba escrita T3 CMCCT 

 e 

B8.4. Procesos sedimentarios. 
Facies sedimentarias: 
identificación e interpretación. 
Clasificación e xénese das 
principais rochas 
sedimentarias. 

 B8.9. Explicar a diaxénese e 
as súas fases. 

 BXB8.9.1. Describe as fases da 
diaxénese. 

 Describe as fases da diaxénese.  Proba escrita T3 CCL 

 i 
 l 

B8.4. Procesos sedimentarios. 
Facies sedimentarias: 
identificación e interpretación. 
Clasificación e xénese das 
principais rochas 
sedimentarias. 

 B8.10. Clasificar as rochas 
sedimentarias aplicando como 
criterio as súas distintas orixes. 

 BXB8.10.1. Ordena e clasifica 
segundo a súa orixe as rochas 
sedimentarias máis frecuentes da 
codia terrestre. 

 (Vide Escala B8) 
 Traballo de clase 
(Rúbrica B8) 

T3 
CAA 
CSIEE 

 l 

 B8.5. A deformación en 
relación á tectónica de placas. 
Comportamento mecánico das 
rochas. 

 B8.11. Analizar os tipos de 
deformación que experimentan 
as rochas, establecendo a súa 
relación cos esforzos a que se 
ven sometidas. 

 BXB8.11.1. Asocia os tipos de 
deformación tectónica cos 
esforzos aos que se someten as 
rochas e coas propiedades 
destas. 

 Relaciona distintos tipos de 
deformación tectónica cos tipos de 
esforzos tectónicos e coas 
propiedades das rochas. 

 Proba escrita T3 CAA 

 BXB8.11.2. Relaciona os tipos 
de estruturas xeolóxicas coa 
tectónica de placas. 

 Relaciona os tipos de estruturas 
xeolóxicas coa tectónica de placas. 

 Proba escrita T3 CD 

 m 
 g 

 B8.6. Tipos de deformación: 
dobras e fallas. 
 B8.7. Técnicas para a 
identificación de distintos tipos 

 B8.12. Representar os 
elementos dunha dobra e dunha 
falla. 

 BXB8.12.1. Distingue os 
elementos dunha dobra e 
clasifícaos atendendo a diferentes 
criterios 

 Recoñece os elementos dunha 
dobra. Distingue os tipos de dobras 
e clasifícaas. 

 Proba escrita T3 CMCCT 
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de rochas. 
 B8.8. Construción de 
modelos onde se representen 
os principais tipos de 
pregamentos e fallas. 

 BXB8.12.2. Recoñece e 
clasifica os tipos de falla, 
identificando os elementos que a 
constitúen. 

 Recoñece os elementos dunha 
falla. Distingue os tipos de fallas 

 Proba escrita T3 
CAA 
CMCCT 

 Bloque 9. Historia da Terra.     

 m 
 l 

 B9.1. Estratigrafía: concepto 
e obxectivos. Principios. 
Definición de estrato. 
 B9.2. Interpretación e 
realización de mapas 
topográficos e cortes 
xeolóxicos.  

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

 BXB9.1.1. Interpreta e realiza 
mapas topográficos e cortes 
xeolóxicos sinxelos. 

 Interpreta e realiza mapas 
topográficos e cortes xeolóxicos 
sinxelos. 

 Proba escrita T3 
CMCCT 
CAA 

 l 
 e 

 B9.3. Datacións relativas e 
absolutas: estudo de cortes 
xeolóxicos sinxelos. Grandes 
divisións xeolóxicas: Táboa do 
tempo xeolóxico. Principais 
acontecementos na historia 
xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

 B9.2. Aplicar criterios 
cronolóxicos para a datación 
relativa de formacións xeolóxicas 
e deformacións localizadas nun 
corte xeolóxico. Describir as 
grandes divisións do tempo en 
xeoloxía. Oroxenias e grandes 
acontecementos xeolóxicos. 

 BXB9.2.1. Interpreta cortes 
xeolóxicos e determina a 
antigüidade dos seu estratos, as 
discordancias e a historia 
xeolóxica da rexión, e identifica 
os grandes acontecementos 
xeolóxicos ocorridos e as 
oroxenias. 

 Interpreta cortes xeolóxicos e 
determina a historia xeolóxica da 
rexión, e identifica os grandes 
acontecementos xeolóxicos 
ocorridos e as oroxenias. 

 Proba escrita T3 
CMCCT 
CAA 

 d 
 l 
 p 

 B9.4. Extincións masivas e 
as súas causas naturais. 
 B9.5. Estudo e 
recoñecemento de fósiles. 

 B9.3. Interpretar o proceso de 
fosilización e os cambios que se 
producen. Analizar as causas da 
extinción das especies.  

BXB9.3.1. Categoriza os 
principais fósiles guía e valora a 
súa importancia para o 
establecemento da historia 
xeolóxica da Terra. 

 Explica a contribución de fósiles 
guía ao establecemento dun 
acontecemento concreto da historia 
xeolóxica da Terra. 

 Proba escrita T3 
CAA 
CMCCT 
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2º BACHARELATO. BIOLOXÍA.  
 

Introdución 
A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e fomentar a 
formación científica do alumnado, partindo da súa vocación polo estudo das ciencias. Deste xeito, a Bioloxía 
representa a porta de entrada ao puxante mundo das ciencias biosanitarias e biotecnolóxicas, e contribúe a 
consolidar o método científico como ferramenta habitual de traballo, fomentando no alumnado o estímulo da 
súa curiosidade, da capacidade de razoar, da formulación de hipóteses e deseños experimentais, da 
interpretación de datos e da resolución de problemas. Faise que o alumnado alcance satisfactoriamente as 
competencias clave, afondando en aspectos xa recollidos en cursos anteriores. Xa que logo, neste curso 
trabállanse en profundidade competencias como a matemática, e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía, a competencia dixital e o sentido da iniciativa e o espírito emprendedor, grazas ao 
desenvolvemento cognitivo e á madureza que o alumnado chega a alcanzar ao final do ciclo de bacharelato 
que favorecen unha mellor consecución destas. Pero as contribucións doutras competencias, como 
aprender a aprender, as competencias sociais e cívicas ou a competencia de comunicación lingüística, 
presentes tamén noutras etapas anteriores, van permitir tamén que o alumnado poida seguir, sen atrancos, 
con estudos posteriores. 

Os grandes avances e descubrimentos da bioloxía, que se suceden de xeito constante nas últimas décadas, 
non só posibilitaron a mellora das condicións de vida da cidadanía e o avance da sociedade, senón que ao 
mesmo tempo xeraron algunhas controversias que, polas súas implicacións sociais, éticas, económicas, 
etc., non se poden obviar, e tamén son obxecto de análise durante o desenvolvemento da materia. 

Os retos das ciencias en xeral e da bioloxía en particular son continuos, e precisamente eles son o motor 
que mantén á investigación biolóxica, desenvolvendo novas técnicas de investigación no campo da 
biotecnoloxía ou da enxeñaría xenética, así como novas ramas do coñecemento, como a xenómica, a 
proteómica ou a biotecnoloxía, de maneira que producen continuas transformacións na sociedade, abrindo 
ademais novos horizontes froito da colaboración con outras disciplinas, algo que permite o desenvolvemento 
tecnolóxico actual. Precisamente debido a estes grandes retos biotecnolóxicos, a materia de Bioloxía ten 
que ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na realización de 
variadas e axeitadas tarefas experimentais que lle permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias 
no manexo de material de laboratorio, microscopios, técnicas de preparación e tinguidura de mostras, 
resolución de problemas e todos os aspectos que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa 
formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento. Para lograr estes obxectivos, formúlanse ao 
longo do currículo actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se 
engaden á formación teórica que se recolle nos contidos.  

Os contidos distribúense en cinco grandes bloques, nos que se pretende afondar a partir dos coñecementos 
xa adquiridos en cursos anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa composición química, a 
estrutura e ultraestrutura, e as súas funcións. Deste xeito, o primeiro bloque céntrase no estudo da base 
molecular e fisicoquímica da vida, con especial atención ao estudo dos bioelementos e enlaces químicos 
que posibilitan a formación das biomoléculas inorgánicas e orgánicas. O segundo bloque fixa a súa atención 
na célula como un sistema complexo integrado, analizando a influencia do progreso técnico no estudo da 
estrutura, a ultraestrutura e a fisioloxía celular. O terceiro céntrase no estudo da xenética molecular e os 
novos desenvolvementos desta no campo da enxeñaría xenética, coas repercusións éticas e sociais 
derivadas da devandita manipulación xenética, e relaciónase o estudo da xenética co feito evolutivo. No 
cuarto abórdase o estudo dos microorganismos e a biotecnoloxía, así como as aplicacións desta e da 
microbioloxía en campos variados como a industria alimentaria e farmacéutica, a biorremediación, etc. O 
quinto céntrase na inmunoloxía e as súas aplicacións, nomeadamente no estudo do sistema inmune 
humano, as súas disfuncións e as súas deficiencias. 

Grazas a estes contidos, a materia de Bioloxía achégalles aos alumnos e ás alumnas todas as 
competencias clave imprescindibles para a formación científica, así como as destrezas necesarias para a 
persoa, que lles van permitir madurar como persoas e alcanzar un pleno desenvolvemento cívico como 
cidadáns e cidadás libres e responsables na nosa sociedade. 
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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 
aplicados. Cada cualificación está asociada a algún tipo de constancia documental (Proba escrita, Rúbrica, 
Escala de apreciación), que é custodiada polos profesores correspondentes. 

A ponderación será a seguinte: 

- Probas escritas: 90%. Todos os alumnos farán as probas escritas de todos os Estándares de Aprendizaxe. 

- Traballos de clase: 10%. Todos os alumnos farán os traballos de clase dos Estándares de Aprendizaxe 
escollidos polo profesor en cada avaliación. Os traballos de clase deben entenderse nas súas diversas 
manifestacións, como bolet´ins de exercicios para resolver na clase, as prácticas de laboratorio, os 
traballos individuais, os traballos en equipo ou as exposicións ante a clase dos traballos realizados. 

As cualificacións do boletín de cada unha das tres avaliacións serán ponderacións das notas obtidas nesa 
avaliación. Se se fixo máis dun exame nunha avaliación, a nota do 90% correspondente ás probas escritas 
será a media aritmética de ditos exames. 

A materia dividirase en catro partes e de cada unha farase un exame. Nos exames posteriores ao 1º, os 
alumnos terán a oportunidade de recuperar os exames anteriores non superados, xa que cada novo exame 
incluirá a materia non superada anteriormente. A recuperación de avaliacións só se poderá facer por esta 
vía. 

Os alumnos terán dereito a un exame final no que poderán recuperar os exames suspensos. Este exame 
final terá lugar no mes de maio, durante a semana de exames finais para 2º de Bacharelato. 

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 dos catro exames realizados 
durante o curso. 
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 Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida.     

 i 

 e 

 B1.1. Compoñentes 
químicos da vida. 
Concepto de bioelemento. 
Tipos, propiedades e 
funcións dos bioelementos. 

 B1.2. Os enlaces químicos 
e a súa importancia en 
bioloxía. 

 B1.3. Biomoléculas: 
concepto, clasificación e 
técnicas de separación. 

 B1.1. Determinar as 
propiedades fisicoquímicas 
dos bioelementos que os fan 
indispensables para a vida. 
Relacionar os enlaces 
químicos coa súa importancia 
biolóxica. 

 BB1.1. Describe técnicas 
instrumentais e métodos físicos e 
químicos que permiten o illamento 
das moléculas e a súa contribución 
ao grande avance da 
experimentación biolóxica. 

 Describe técnicas 
instrumentais e métodos físicos 
e químicos que permiten o 
illamento das moléculas. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CAA 

 CMCC
T 

 BB1.1.2. Clasifica os tipos de 
bioelementos relacionando cada un 
coa súa proporción e coa súa 
función biolóxica. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CAA 

 

 BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a formación 
de moléculas inorgánicas e 
orgánicas presentes nos seres 
vivos. 

 Discrimina os enlaces químicos 
que permiten a formación da 
auga e das biomoléculas 
orgánicas. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CMCC
T 

 CD 

 

 i 

 l 

 e 

 B1.4. Biomoléculas 
inorgánicas. Estrutura e 
propiedades fisicoquímicas 
da auga que a fan unha 
molécula imprescindible 
para a vida. Funcións dos 
sales minerais. 

 B1.5. Fisicoquímica das 
dispersións acuosas. 
Difusión, osmose e diálise. 

 B1.2. Argumentar as razóns 
polas que a auga e os sales 
minerais son fundamentais 
nos procesos biolóxicos. 

BB1.2.1. Relaciona a estrutura 
química da auga coas súas funcións 
biolóxicas. 

 Relaciona a estrutura química 
da auga coas súas funcións 
biolóxicas. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 
 CAA 

 

 BB1.2.2. Distingue os tipos de sales 
minerais, e relaciona a composición 
coa función. 

 Distingue os tipos de sales 
minerais, e relaciona a 
composición coa función. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 
CMCC
T 

 BB1.2.3. Contrasta e realiza 
experiencias dos procesos de 
difusión, osmose e diálise, e 
interpreta a súa relación coa 
concentración salina das células. 

 Distingue difusión, osmose e 
diálise. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CMCC
T 

 CAA 

 CD 
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 d 

 l 

 B1.6. Biomoléculas 
orgánicas: concepto, 
clasificación, estrutura, 
propiedades e funcións 
biolóxicas de glícidos, 
lípidos, prótidos e ácidos 
nucleicos. 

 B1.3. Recoñecer e identificar 
os tipos de moléculas que 
constitúen a materia viva, e 
relacionalos coas súas 
respectivas funcións 
biolóxicas na célula. 

 BB1.3.1. Recoñece e clasifica os 
tipos de biomoléculas orgánicas, e 
relaciona a súa composición química 
coa súa estrutura e coa súa función. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CAA 

 CSIEE 

 

 BB1.3.2. Deseña e realiza 
experiencias identificando en 
mostras biolóxicas a presenza de 
moléculas orgánicas. 

 Identifica en mostras biolóxicas 
a presenza de moléculas 
orgánicas. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CSIEE 

 CMCC
T 

 BB1.3.3. Contrasta e relaciona os 
procesos de diálise, centrifugación e 
electroforese, e interpreta a súa 
relación coas biomoléculas 
orgánicas. 

 Relaciona os procesos de 
diálise, centrifugación e 
electroforese coas 
biomoléculas orgánicas. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CAA 

 CMCC
T 

 CD 

 i 

 g 

 B1.6. Biomoléculas 
orgánicas: concepto, 
clasificación, estrutura, 
propiedades e funcións 
biolóxicas de glícidos, 
lípidos, prótidos e ácidos 
nucleicos. 

 B1.4. Identificar os tipos de 
monómeros que forman as 
macromoléculas biolóxicas e 
os enlaces que os unen. 

 BB1.4.1. Identifica os monómeros e 
distingue os enlaces químicos que 
permiten a síntese das 
macromoléculas: enlaces O-
glicosídico, enlace éster, enlace 
peptídico e enlace O-nucleosídico. 

 Identifica os monómeros e 
distingue os enlaces químicos 
entre eles para formar 
macromoléculas:  

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CMCC
T 

 CD 

 

 i  B1.6. Biomoléculas 
orgánicas: concepto, 
clasificación, estrutura, 
propiedades e funcións 
biolóxicas de glícidos, 
lípidos, prótidos e ácidos 
nucleicos. 

 B1.5. Determinar a 
composición química e 
describir a función, a 
localización e exemplos das 
principais biomoléculas 
orgánicas. 

 BB1.5.1. Describe a composición e a 
función das principais biomoléculas 
orgánicas. 

 Describe a composición e a 
función das principais 
biomoléculas orgánicas. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CCL  

 

 l  B1.7. Encimas: concepto, 
clasificación, propiedades 
e funcións. Catálise 

 B1.6. Comprender e 
diferenciar a función 
biocatalizadora dos encimas, 

 BB1.6.1. Contrasta o papel 
fundamental dos encimas como 
biocatalizadores, e relaciona as súas 

 Contrasta o papel fundamental 
dos encimas como 
biocatalizadores, e relaciona as 

 Proba escrita e 
Traballos de 

T2 
 CAA 

 CMCC
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enzimática. Activación e 
inhibición enzimática. 
Alosterismo. 

con valoración da súa 
importancia biolóxica. 

propiedades coa súa función 
catalítica. 

súas propiedades coa súa 
función catalítica. 

clase. T 

 l 

 ñ  B1.8. Vitaminas: concepto, 
clasificación e funcións. 

 B1.7. Sinalar a importancia 
das vitaminas para o 
mantemento da vida. 

 BB1.7.1. Identifica os tipos de 
vitaminas asociando a súa 
imprescindible función coas doenzas 
que preveñen. 

 Identifica os tipos de vitaminas 
e asóciaos con enfermidades 
carenciais. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CAA 

 CCEC 

 Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular.     

 i 

 e 

 B2.1. A célula como 
unidade estrutural e 
funcional dos seres vivos. 
Teoría celular. 

 B2.2. Evolución dos 
métodos de estudo das 
células. Preparación e 
procesamento das mostras 
para a observación ao 
microscopio óptico e 
electrónico. 

 B2.3. Morfoloxía celular. 
Composición, estrutura, 
funcións e propiedades 
das envolturas e dos 
orgánulos celulares. 

 B2.4. Modelos de 
organización celular en 
procariotas e eucarióticas. 
Células animais e vexetais. 

 B2.1. Establecer as 
diferenzas estruturais e de 
composición entre células 
procariotas e eucarióticas. 

 BB2.1.1. Compara unha célula 
procariota con unha eucariótica, e 
identifica os orgánulos 
citoplasmático presentes nelas. 

 Distingue unha célula 
procariota dunha eucariótica. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 

 CAA 

 CMCC
T 

 CD 

 

 d 

 e 

 l 

 .B2.3. Morfoloxía celular. 
Composición, estrutura, 
funcións e propiedades 
das envolturas e dos 
orgánulos celulares. 

 .B2.2. Interpretar e identificar 
a estrutura dunha célula 
eucariótica animal e dunha 
vexetal, representar os seus 
orgánulos e describir a súa 

 BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos 
citoplasmáticos e recoñece as súas 
estruturas. 

 Esquematiza os orgánulos 
citoplasmáticos e recoñece as 
súas estruturas. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T1 
 CSIEE 

 

 BB2.2.2. Analiza a relación entre a  Analiza a relación entre a  Proba escrita e T1  CSIEE 
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 B2.4. Modelos de 
organización celular en 
procariotas e eucarióticas. 
Células animais e vexetais 

 B2.5. Observación 
microscópica de células 
procariotas e eucaristías 
tanto animais como 
vexetais. 

función. composición química, a estrutura e a 
ultraestrutura dos orgánulos 
celulares, e a súa función. 

composición química, a 
estrutura e a ultraestrutura dos 
orgánulos celulares, e a súa 
función. 

Traballos de 
clase. 

 CAA 

 

 i 

 B2.6. Ciclo celular. 
 B2.3. Analizar o ciclo celular 

e diferenciar as súas fases. 

 BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo 
celular, e explica os principais 
procesos que acontecen en cada 
unha. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CCL  

 CD 

 e 

 l 

 B2.7. División celular. 
Mitose en células animais 
e vexetais. 

 B2.8. Meiose. Necesidade 
biolóxica da meiose para a 
reprodución sexual. 
Importancia da 
reprodución sexual na 
evolución dos seres vivos. 

 B2.9. Observación de 
células en mitose. Estudo 
das fases da división 
celular. 

 B2.4. Distinguir e identificar 
os tipos de división celular, e 
desenvolver os 
acontecementos que teñen 
lugar en cada fase. 

 BB2.4.1. Recoñece en 
microfotografías e esquemas as 
fases da mitose e da meiose, e 
indica os acontecementos básicos 
que se producen en cada unha. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CAA 

 CMCC
T 

 CD 

 

 BB2.4.2. Establece as analoxías e 
as diferenzas máis significativas 
entre mitose e meiose. 

 Distingue mitose e meiose. 
 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CAA 

 CSIEE 

 

 e  B2.8. Meiose. Necesidade 
biolóxica da meiose para a 
reprodución sexual. 
Importancia da 
reprodución sexual na 
evolución dos seres vivos. 

 B2.5. Argumentar a relación 
da meiose coa variabilidade 
xenética das especies. 

 BB2.5.1. Resume a relación da 
meiose coa reprodución sexual, o 
aumento da variabilidade xenética e 
a posibilidade de evolución das 
especies. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CAA 

 CCL  

 CMCC
T 

 e  B2.10. Importancia da  B2.6. Examinar e  BB2.6.1. Compara e distingue os  Compara e distingue os tipos e  Proba escrita e T2  CAA 
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 i 

 m 

membrana nos fenómenos 
de transporte. Tipos de 
transporte. Endocitose e 
exocitose. 

comprender a importancia 
das membranas na 
regulación dos intercambios 
celulares para o mantemento 
da vida, e realizar 
experiencias sobre a 
plasmólise e a turxescencia. 

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

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

Traballos de 
clase. 

 CCL  

 CSIEE 

 

 l  B2.11. Introdución ao 
metabolismo: catabolismo 
e anabolismo. 

 B2.12. Reaccións 
metabólicas: aspectos 
enerxéticos e de 
regulación. 

 B2.7. Comprender e 
diferenciar os procesos de 
catabolismo e anabolismo, e 
establecer a relación entre 
ambos. 

 BB2.7.1. Define e interpreta os 
procesos catabólicos e os 
anabólicos, así como os 
intercambios enerxéticos asociados 
a eles. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CAA 

 CSIEE 

 CCL  

 

 e 

 i 

 f 
 B2.13. Respiración celular: 

o seu significado biolóxico. 
Orgánulos celulares 
implicados no proceso 
respiratorio. 

 B2.8. Describir as fases da 
respiración celular, 
identificando rutas e produtos 
iniciais e finais. 

 BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a 
nivel de orgánulo, o lugar onde se 
produce cada un destes procesos, e 
diferencia en cada caso as rutas 
principais de degradación e de 
síntese, e os encimas e as 
moléculas máis importantes 
responsables dos devanditos 
procesos. 

 Distingue as rutas principais 
catabólicas e anabólicas, a súa 
localización a nivel celular e a 
nivel de orgánulo e os encimas 
e os substratos iniciais e os 
produtos finais de cada ruta.. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CAA 

 CMCC
T 

 i 
 B2.14. Diferenzas entre as 

vías aeróbicas e 
anaeróbicas. 

 B2.15. As fermentacións e 
as súas aplicacións. 
Observación do proceso 
de fermentación mediante 
lévedos. 

 B2.9. Diferenciar a vía 
aeróbica da anaeróbica. 

 BB2.9.1. Contrasta as vías 
aeróbicas e anaeróbicas, e 
establece a súa relación co seu 
rendemento enerxético. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CMCC
T 

 BB2.9.2. Valora a importancia das 
fermentacións en numerosos 
procesos industriais, e recoñece as 
súas aplicacións. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CCEC 

 CSC 

 l  B2.16. Fotosíntese: 
localización celular en 

 B2.10. Pormenorizar os 
procesos que teñen lugar en 

 BB2.10.1.Identifica e clasifica os  Identifica e clasifica os tipos de 
 Proba escrita e 
Traballos de 

T2  CAA 
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procariotas e eucarióticas. 
Etapas do proceso 
fotosintético. Balance 
global. 

cada fase da fotosíntese. 

 

tipos de organismos fotosintéticos. organismos fotosintéticos clase.  CSIEE 

 

 BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular 
onde se leva a cabo cada fase, e 
destaca os procesos que teñen 
lugar. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CAA 

 

 a 

 l 

 B2.17. Importancia 
biolóxica da fotosíntese. 

 B2.11. Xustificar a 
importancia biolóxica da 
fotosíntese como proceso de 
biosíntese, individual para os 
organismos pero tamén 
global no mantemento da 
vida na Terra. 

 BB2.11.1. Contrasta a importancia 
biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra. 

 Contrasta a importancia 
biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 

 CSC 

 CCEC 

 

 e 

 i  B2.18. Quimiosíntese. 
 B2.12. Argumentar a 

importancia da 
quimiosíntese. 

 BB2.12.1. Valora o papel biolóxico 
dos organismos quimiosintéticos. 

 Valora o papel biolóxico dos 
organismos quimiosintéticos. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T2 
 CCEC 

 

 Bloque 3. Xenética e evolución.     

 i 

 d  B3.1. Xenética molecular. 
Importancia biolóxica do 
ADN como portador da 
información xenética. 
Concepto de xene. 

 B3.1. Analizar o papel do 
ADN como portador da 
información xenética. 

 BB3.1.1. Describe a estrutura e a 
composición química do ADN, e 
recoñece a súa importancia 
biolóxica como molécula 
responsable do almacenamento, a 
conservación e a transmisión da 
información xenética. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CCL  

 CSC 

 CCEC 

 l  B3.2. Replicación do ADN. 
Etapas da replicación. 
Diferenzas entre o proceso 
replicativo entre 
eucarióticas e procariotas. 

 B3.2. Distinguir as etapas da 
replicación e os encimas 
implicados nela. 

 BB3.2.1. Diferencia as etapas da 
replicación e identifica os encimas 
implicados nela. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CMCC
T 

 i  B3.3. ARN: tipos e  B3.3. Establecer a relación  BB3.3.1. Establece a relación do  Establece a relación do ADN  Proba escrita e T3  CAA 
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 l funcións. 

 B3.4. Fluxo da información 
xenética nos seres vivos. 

 B3.5. Expresión dos 
xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en 
procariotas e eucarióticas. 
O código xenético na 
información xenética. 

do ADN coa síntese de 
proteínas. 

ADN co proceso da síntese de 
proteínas. 

co proceso da síntese de 
proteínas. 

Traballos de 
clase. 

 CMCC
T 

 i  B3.3. ARN: tipos e 
funcións. 

 B3.5. Expresión dos 
xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en 
procariotas e eucarióticas. 
O código xenético na 
información xenética. 

 B3.6. Resolución de 
problemas de xenética 
molecular. 

 B3.4. Determinar as 
características e as funcións 
dos ARN. 

 BB3.4.1. Diferencia os tipos de ARN 
e a función de cada un nos procesos 
de transcrición e tradución. 

 Diferencia os tipos de ARN e a 
función de cada un nos 
procesos de transcrición e 
tradución. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 

 BB3.4.2. Recoñece e indica as 
características fundamentais do 
código xenético, e aplica ese 
coñecemento á resolución de 
problemas de xenética molecular. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CMCC
T 

 g 

 m 
 B3.5. Expresión dos 

xenes. Transcrición e 
tradución xenéticas en 
procariotas e eucarióticas. 
O código xenético na 
información xenética. 

 B3.6. Resolución de 
problemas de xenética 
molecular. 

 B3.7. Regulación da 
expresión xénica. 

 B3.5. Elaborar e interpretar 
esquemas dos procesos de 
replicación, transcrición e 
tradución, e a regulación da 
expresión xénica. 

 BB3.5.1. Interpreta e explica 
esquemas dos procesos de 
replicación, transcrición e tradución. 

 Interpreta e explica esquemas 
dos procesos de replicación, 
transcrición e tradución. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CD 

 CMCC
T 

 BB3.5.2. Resolve exercicios 
prácticos de replicación, transcrición 
e tradución, e de aplicación do 
código xenético. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CMCC
T 

 BB3.5.3. Identifica e distingue os 
encimas principais relacionados cos 
procesos de transcrición e tradución. 

 Identifica e distingue os 
encimas principais 
relacionados cos procesos de 
transcrición e tradución. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

CD 
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 B3.8. Mutacións: tipos. 
Axentes mutaxénicos. 

 B3.6. Definir o concepto de 
mutación e distinguir os 
principais tipos e axentes 
mutaxénicos. 

 BB3.6.1. Describe o concepto de 
mutación e establece a súa relación 
cos fallos na transmisión da 
información xenética. 

 Describe o concepto de 
mutación e establece a súa 
relación cos fallos na 
transmisión da información 
xenética. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CCL  

 

 BB3.6.2. Clasifica as mutacións e 
identifica os axentes mutaxénicos 
máis frecuentes. 

 Clasifica as mutacións e 
identifica os axentes 
mutaxénicos máis frecuentes. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 
 CAA 

 CSC 

 h 

 l 

 ñ 
 B3.9. Mutacións e cancro. 

 B3.10. Implicacións das 
mutacións na evolución e 
na aparición de novas 
especies. 

 B3.7. Relacionar mutación e 
cancro. Destacar a 
importancia das mutacións 
na evolución das especies. 

 BB3.7.1. Asocia a relación entre a 
mutación e o cancro, e determina os 
riscos que implican algúns axentes 
mutaxénicos. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 BB3.7.2. Destaca a importancia das 
mutacións na evolución e na 
aparición de novas especies. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 g 
 B3.11. Enxeñaría xenética. 

Principais liñas actuais de 
investigación. Organismos 
modificados 
xeneticamente. 

 B3.8. Desenvolver os 
avances máis recentes no 
ámbito da enxeñaría 
xenética, así como as súas 
aplicacións. 

 BB3.8.1. Resume e realiza 
investigacións sobre as técnicas 
desenvolvidas nos procesos de 
manipulación xenética para a 
obtención de organismos 
transxénicos. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 

 a 

 c 

 d 

 B3.12. Proxecto xenoma: 
repercusións sociais e 
valoracións éticas da 
manipulación xenética e 
das novas terapias 
xénicas. 

 B3.9. Analizar os progresos 
no coñecemento do xenoma 
humano e a súa influencia 
nos novos tratamentos. 

 BB3.9.1. Recoñece e indica os 
descubrimentos máis recentes sobre 
o xenoma humano e as súas 
aplicacións en enxeñaría xenética, e 
valora as súas implicacións éticas e 
sociais. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CSC 

 CCEC 

 b 

 e 

 m 

 B3.13. Xenética 
mendeliana. Teoría 
cromosómica da herdanza. 
Determinismo do sexo e 

 B3.10. Formular os principios 
da xenética mendeliana, 
aplicando as leis da herdanza 
na resolución de problemas, 

 BB3.10.1. Analiza e predí aplicando 
os principios da xenética 
mendeliana, os resultados de 
exercicios de transmisión de 

 Analiza e predí aplicando os 
principios da xenética 
mendeliana, os resultados de 
exercicios de transmisión de 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CMCC
T 
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herdanza ligada ao sexo e 
influída polo sexo. 

e establecer a relación entre 
as proporcións da 
descendencia e a 
información xenética. 

caracteres autosómicos, caracteres 
ligados ao sexo e influídos polo 
sexo. 

caracteres autosómicos, 
caracteres ligados ao sexo e 
influídos polo sexo. 

 b 

 i 
 B3.14. Evidencias do 

proceso evolutivo. 
 B3.11. Diferenciar evidencias 

do proceso evolutivo. 
 BB3.11.1. Argumenta evidencias 

que demostran o feito evolutivo. 
 Argumenta evidencias que 

demostran o feito evolutivo 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 
 CSIEE 

 CCL  

 m 
 B3.15. Darwinismo e 

neodarwinismo: teoría 
sintética da evolución. 

 B3.12. Recoñecer e 
diferenciar os principios da 
teoría darwinista e 
neodarwinista. 

 BB3.12.1. Identifica os principios da 
teoría darwinista e neodarwinista, e 
compara as súas diferenzas. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 

 a 

 B3.16. Xenética de 
poboacións. Frecuencias 
xénicas e a súa relación 
coa evolución. 

 B3.13. Relacionar o xenotipo 
e as frecuencias xénicas coa 
xenética de poboacións e a 
súa influencia na evolución. 

 BB3.13.1. Distingue os factores que 
inflúen nas frecuencias xénicas. 

 Distingue os factores que 
inflúen nas frecuencias 
xénicas. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 
 CMCC

T 

 BB3.13.2. Comprende e aplica 
modelos de estudo das frecuencias 
xénicas na investigación privada e 
en modelos teóricos. 

 Comprende e aplica modelos 
de estudo das frecuencias 
xénicas na investigación 
privada e en modelos teóricos. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CMCC
T 

CSIEE 

 d 

 e 

 l 

 B3.17. A mutación e a 
recombinación xénica 
como procesos que xeran 
cambios e adaptacións. 
Principios da selección 
natural. 

 B3.14. Recoñecer e indicar a 
importancia da mutación e a 
recombinación como motores 
da evolución. 

 BB3.14.1. Ilustra a relación entre 
mutación e recombinación, o 
aumento da diversidade e a súa 
influencia na evolución dos seres 
vivos. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CSC 

 CCEC 

 

 l 

 a 

 B3.18. Evolución e 
biodiversidade. 

 B3.19. Proceso de 
especiación. Modelos de 
especiación. 

 B3.15. Analizar os factores 
que incrementan a 
biodiversidade e a súa 
influencia no proceso de 
especiación. 

 BB3.15.1. Distingue tipos de 
especiación e identifica os factores 
que posibilitan a segregación dunha 
especie orixinal en dúas especies 
diferentes. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CCEC 

 CAA 

 

 Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía.     
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 B4.1. Microbioloxía. 
Concepto de 
microorganismo. 
Microorganismos con 
organización celular e sen 
ela. 

 B4.1. Diferenciar os tipos de 
microorganismos en función 
da súa organización celular. 

 BB4.1.1. Clasifica os 
microorganismos no grupo 
taxonómico ao que pertencen. 

 Clasifica os microorganismos 
no grupo taxonómico ao que 
pertencen 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CSIEE 

 

 e  B4.2. Virus, outras formas 
acelulares e partículas 
infectivas subvirais. 
Bacterias. Fungos 
microscópicos. Protozoos. 
Algas microscópicas. 

 B4.3. Observación 
microscópica de 
protozoos, algas e fungos. 

 B4.2. Describir as 
características estruturais e 
funcionais dos grupos de 
microorganismos. 

 BB4.2.1. Analiza a estrutura e a 
composición dos microorganismos e 
relaciónaas coa súa función. 

 Analiza a estrutura e a 
composición dos 
microorganismos e relaciónaas 
coa súa función. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CSIEE 

 

 l 

 m 

 B4.4. Métodos de estudo 
dos microorganismos. 
Esterilización e 
pasteurización. 

 B4.5. Realización de 
experiencias de cultivo de 
microorganismos. 

 B4.3. Identificar os métodos 
de illamento, cultivo e 
esterilización dos 
microorganismos. 

 BB4.3.1. Describe técnicas 
instrumentais que permiten o 
illamento, o cultivo e o estudo dos 
microorganismos para a 
experimentación biolóxica. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CD 

 CMCC
T 

 a 

 l  B4.6. Microorganismos nos 
ciclos xeoquímicos. 

 B4.4. Valorar a importancia 
dos microorganismos nos 
ciclos xeoquímicos. 

 BB4.4.1. Recoñece e explica o papel 
fundamental dos microorganismos 
nos ciclos xeoquímicos. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CCL  

 CMCC
T 

 b 

 c 

 d 

 B4.7. Microorganismos 
como axentes produtores 
de doenzas. 

 B4.5. Recoñecer e numerar 
as doenzas máis frecuentes 
transmitidas polos 
microorganismos, utilizando o 
vocabulario axeitado 
relacionado con elas. 

 BB4.5.1. Relaciona os 
microorganismos patóxenos máis 
frecuentes coas doenzas que 
orixinan. 

 Relaciona os microorganismos 
patóxenos máis frecuentes 
coas doenzas que orixinan. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CSC 

 CD 
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 B4.8. Biotecnoloxía. 

Utilización dos 
microorganismos nos 
procesos industriais: 
produtos elaborados por 
biotecnoloxía. 

 B4.9. Realización de 
experiencias con 
microorganismos 
fermentadores. 

 B4.6. Avaliar as aplicacións 
da biotecnoloxía e a 
microbioloxía na industria 
alimentaria e farmacéutica, e 
na mellora do medio. 

 BB4.6.1. Analiza a intervención dos 
microorganismos en numerosos 
procesos naturais e industriais, e as 
súas numerosas aplicacións 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CCEC 

 CSC 

 CMCC
T 

 BB4.6.2. Recoñece e identifica os 
tipos de microorganismos implicados 
en procesos fermentativos de 
interese industrial. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CCEC 

 CSC 

 CMCC
T 

 BB4.6.3. Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e a enxeñaría xenética 
na obtención de produtos 
farmacéuticos, en medicina e en 
biorremediación, para o mantemento 
e a mellora do medio. 

 Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e a enxeñaría 
xenética na obtención de 
produtos farmacéuticos, en 
medicina e en biorremediación, 
para o mantemento e a mellora 
do medio. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CD 

 CMCC
T 

 Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións.     

 d 

 e 

 b 

 B5.1. Concepto actual de 
inmunidade. Sistema 
inmunitario. Defensas 
internas inespecíficas. 

 B5.1. Desenvolver o 
concepto actual de 
inmunidade. 

 BB5.1.1. Analiza os mecanismos de 
autodefensa dos seres vivos e 
identifica os tipos de resposta 
inmunitaria. 

 Analiza os mecanismos de 
autodefensa dos seres vivos e 
identifica os tipos de resposta 
inmunitaria. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CSIEE 

 l 

 i 

 B5.2. Inmunidade 
específica: características 
e tipos (celular e humoral). 
Células responsables. 

 B5.3. Identificación de 
células inmunitarias 
mediante a súa 
observación. 

 B5.2. Distinguir inmunidade 
inespecífica e específica, así 
como as súas células 
respectivas. 

 BB5.2.1. Describe as características 
e os métodos de acción das células 
implicadas na resposta inmune. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CCL  

 

 i  B5.4. Mecanismo de  B5.3. Discriminar resposta  BB5.3.1. Compara as características  Compara as características da  Proba escrita e T3  CAA 
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 l acción da resposta 
inmunitaria. Memoria 
inmunolóxica. 

inmune primaria e 
secundaria. 

da resposta inmune primaria e 
secundaria. 

resposta inmune primaria e 
secundaria. 

Traballos de 
clase. 

 

 e 

 g 

 i 

 B5.5. Antíxenos e 
anticorpos. Estrutura dos 
anticorpos. Formas de 
acción. A súa función na 
resposta inmune. 

 B5.4. Definir os conceptos de 
antíxeno e anticorpo, e 
identificar a estrutura dos 
anticorpos. 

 BB5.4.1. Define os conceptos de 
antíxeno e de anticorpo, e recoñece 
a estrutura e a composición química 
dos anticorpos. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CCL  

 CAA 

 i 

 l 
 B5.6. Reacción antíxeno-

anticorpo: tipos e 
características. 

 B5.5. Diferenciar os tipos de 
reacción antíxeno-anticorpo. 

 BB5.5.1. Clasifica os tipos de 
reacción antíxeno-anticorpo e 
resume as características de cada 
un. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

 T3 

 CAA 

 

 i 

 l 

 B5.7. Inmunidade natural e 
artificial ou adquirida. 
Soros e vacinas. A súa 
importancia na loita contra 
as doenzas infecciosas. 

 B5.6. Diferenciar inmunidade 
natural e artificial, e soro e 
vacina. 

 BB5.6.1. Destaca a importancia da 
memoria inmunolóxica no 
mecanismo de acción da resposta 
inmunitaria e asóciaa coa síntese de 
vacinas e soros. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 m 

 h 

 ñ 

 B5.8. Disfuncións e 
deficiencias do sistema 
inmunitario. Alerxias e 
inmunodeficiencias. 

 B5.9. Sistema inmunitario 
e cancro. 

 B5.7. Investigar a relación 
entre as disfuncións do 
sistema inmune e algunhas 
patoloxías frecuentes. 

 BB5.7.1. Resume as principais 
alteracións e disfuncións do sistema 
inmunitario, e analiza as diferenzas 
entre alerxias e inmunodeficiencias. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CCL  

 CSIEE 

 

 h 

 g 

 a 

 B5.10. A SIDA e os seus 
efectos no sistema 
inmunitario. 

 B5.8. Analizar e describir o 
ciclo do virus do VIH.  

 BB5.8.1. Describe o ciclo de 
desenvolvemento do VIH. 

 Describe o ciclo de 
desenvolvemento do VIH. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CD 

 CCL  

 e 

 i  B5.11. Doenzas 
autoinmunes. 

 B5.9. Describir o proceso de 
autoinmunidade. 

 BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos 
das doenzas autoinmunes máis 
frecuentes, así como os seus 
efectos sobre a saúde. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CSIEE 

 CSC 

 CCEC 
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 a 

 c 

 B5.12. Anticorpos 
monoclonais e enxeñaría 
xenética. 

 B5.13. Transplante de 
órganos e problemas de 
rexeitamento. Reflexión 
ética sobre a doazón de 
órganos, medula e sangue. 

 B5.10. Argumentar e valorar 
os avances da inmunoloxía e 
a enxeñaría xenética nos 
tratamentos con anticorpos 
monoclonais e os 
transplantes de órganos, e a 
problemática do 
rexeitamento. 

 BB5.10.1. Recoñece e valora as 
aplicacións da inmunoloxía e da 
enxeñaría xenética para a produción 
de anticorpos monoclonais. 

 Recoñece e valora as 
aplicacións da inmunoloxía e 
da enxeñaría xenética para a 
produción de anticorpos 
monoclonais. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CSC 

 CCEC 

 BB5.10.2. Describe os problemas 
asociados ao transplante de 
órganos, e identifica as células que 
actúan. 

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

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CAA 

 CSC 

 CCE
C 

 BB5.10.3. Clasifica e entende os 
tipos de transplantes, e relaciona os 
avances neste ámbito co impacto 
futuro na doazón de órganos, 
medula e sangue. 

 Clasifica e entende os tipos de 
transplantes, e relaciona os 
avances neste ámbito co 
impacto futuro na doazón de 
órganos, medula e sangue. 

 Proba escrita e 
Traballos de 
clase. 

T3 

 CSC 

 CCE
C 

 

  



 

IES de Vilalonga  -  Departamento de Ciencias Naturais  -  Programación  -  Curso 2018-19  -  páx. 49 de 55      (Actualizado a: 19/11/2019) 
 

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 

Bacharelato 1º 
Castillo de la Torre, A.  
et al 

Biología y 
Geología 

Obradoiro Santillana, 2015 
Serie Observa 
ISBN 978-84-680-3307-5 

Castelán 

Bacharelato 2º 
Teixidó Gómez, F.  
et al 

Biología 
McGraw-Hill, 2009 
ISBN 978-84-481-6708-0 

Castelán 

 
 

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”. 
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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 de BACHERELATO, 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 terán dereito a dous exames e ademais un exame final, no que 
poderán recuperar o exame ou exames suspensos. 

11. ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS EN MATERIAS DE 
BACHARELATO QUE PRESENTAN CONTINUIDADE. 
 

O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, establece no seu artigo 36, 
“Continuidade entre materias de bacharelato”, que a superación das materias do segundo curso que se 
indican no anexo VI estará condicionada á superación das correspondentes materias de primeiro curso 
indicadas no devandito anexo por implicar continuidade. 
Non obstante, “O alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a correspondente 
materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere que o alumno ou a alumna 
reúnen as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. En caso 
contrario, deberase cursar a materia de primeiro curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda 
que non será computable para os efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a segundo”. 
No que respecta ao departamento de Ciencias Naturais, as materias que presentan continuidade, segundo o 
anexo VI do Decreto 86/2015, son: 

- Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato con Bioloxía de 2º de Bacharelato. 

- Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato con Xeoloxía de 2º de Bacharelato. 

Os alumnos que estean na situación referida no artigo 36 poderán matricularse da materia de segundo curso 
sen cursar a correspondente materia de primeiro sempre que o profesorado que imparta a de primeiro 
considere, mediante a realización dunha proba, que os alumnos reúnen as condicións necesarias para 
poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. 

 

12. 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. 
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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: 

- reforzo educativo  

- Titorías de estudo. 

 

13. 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 e 2º de Bacharelato. 
 

 Visita á ECIMAT (Estación de Ciencias Mariñas de Toralla). 
Tema de estudo: Estudos sobre o ciclo reprodutivo do cogombro de mar ou a análise e detección de 
microplásticos en bivalvos. 
 

 Visita ao Museo Luis Iglesias de Historia Natural de Santiago e itinerario botánico polo Campus 
Universitario. 
Temas de estudo: Clasificación de seres vivos. .  

 

 

 

14. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE. 
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15. 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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