
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 
PÁXINA 1 DE 8 

CENTRO:  IES DE VILALONGA 

CURSO:    1º ESO 

MATERIA:  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 
CURSO 2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO:  IES de Vilalonga 

CURSO:  1º ESO 

MATERIA:  Bioloxía e Xeoloxía 

DEPARTAMENTO:  Ciencias Naturais 

DATA:  12/05/2020 

 
 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
  



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 
PÁXINA 2 DE 8 

CENTRO:  IES DE VILALONGA 

CURSO:    1º ESO 

MATERIA:  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

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

4. Información e publicidade.  
  



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 
PÁXINA 3 DE 8 

CENTRO:  IES DE VILALONGA 

CURSO:    1º ESO 

MATERIA:  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Competencias 

clave 

Bloque 2. A Terra no universo. 

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

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

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

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

CMCCT 

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

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

CMCCT 

 B2.4. Localizar a posición da Terra no 
Sistema Solar. 

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

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

CMCCT 

 BXB2.6.2. Describe as características 
xerais da codia, o manto e o núcleo 
terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

CMCCT 

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

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

CMCCT 

CAA 

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

CCEC 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

CURSO 2019/2020 
PÁXINA 4 DE 8 

CENTRO:  IES DE VILALONGA 

CURSO:    1º ESO 

MATERIA:  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

vida cotiá. 

 
 BXB2.7.3. Recoñece a importancia do 

uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

CSC 

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

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

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

CMCCT 

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

CMCCT 

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

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

CSC 

CSIEE 

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

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

CSC 

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

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

CMCCT 

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

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

CMCCT 

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

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

CSC 

CSIEE 

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

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

CSC 

 B2.15. Seleccionar as características 
que fan da Terra un planeta especial 

 BXB2.15.1. Describe as características 
que posibilitaron o desenvolvemento 

CMCCT 
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para o desenvolvemento da vida. da vida na Terra. 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra. 

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

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

CCEC 

CMCCT 

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

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

CMCCT 

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

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

CMCCT 

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

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

CMCCT 

 
Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 

Recollida de boletíns de exercicios e actividades. 

Recollida de cuestionarios que responden a vídeos realizados polo 
profesorado. 

Recollida de vídeos realizados polos alumnos. 

 

Instrumentos: 

 

Valoración cuantitativa dos boletíns. 

Valoración cuantitativa dos cuestionarios que responden a vídeos realizados 
polo profesorado. 

Valoración cuantitativa dos vídeos realizados polos alumnos. 

 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A cualificación de fin de curso obterase da media aritmética das notas da 
avaliacións 1ª e 2ª.  

 Alumnado que tenha algunha avaliación suspensa: 
A superación das tarefas de recuperación propostas implicará a 
recuperación das avaliacións suspensas.  

 Todo o alumnado: 
As tarefas de repaso e ampliación outorgarán un máximo de dous puntos 
que se sumarán linealmente á media aritmética das avaliacións 1ª e 2ª. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Consistirá nunha proba escrita sobre os contidos impartidos ata o 12 de 
marzo. Será unha proba presencial, pero se as autoridades competentes 
deciden que non se celebren probas presenciais, a proba será telemática. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

Os alumnos que antes do 12 de marzo de 2020 tiñan presentados os boletíns 
e superadas as probas de recuperación realizadas, como é lóxico e 
cumprindo coa filosofía das Instrucións de 27 de abril de 2020, están 
aprobados e coa nota obtida nese intre. Aquel alumnado que non tivera 
presentado os boletíns nin feito a proba de recuperación deberá presentar 
os boletíns correspondentes de preguntas relativas a materia que están 
colgados na aula virtual do centro. O lugar de presentación dos boletíns será 
na aula virtual e a data límite para presentalos será o 25 de maio de 2020. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 

Boletíns de exercicios e actividades que necesitan, para ser realizados, de 
diversos apoios como o libro de texto, documentación escrita e gráfica 
facilitado polo profesor ou internet. 

 
Hai tres tipos de tarefas. Para o alumnado con algunha avaliación 
suspensa hai tarefas de recuperación. Para todo o alumnado hai tarefas 
de repaso da materia impartida ata o 12 de marzo e de ampliación. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

As descargas das tarefas e as entregas realízanse a través da aula virtual 
do IES ou de Google Classroom ou do correo electrónico. 

 

A solución dos problemas do alumnado sen conectividade canalízanse a 
través das titorías correspondentes. 

 

Materiais e recursos 

 

- Libro de texto 

- Documentación escrita e gráfica. 

- Boletíns de exercicios e actividades. 

- Aplicacións gratuítas como Google Earth e navegadores de internet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado.  

 

Mensaxería Abalar. O profesorado envía unha mensaxe a través de Abalar 
cada vez que sube á aula virtual do IES unha tarefa nova ou unha tarefa 
comentada ou corrixida. Tamén, alternativamente, por correo 
electrónico. 

 

Publicidade  

Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

Páxina web do centro. IES de Vilalonga 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvilalonga/

