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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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 
experimentaciónbiolóxica. 
BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción 
e coa súa función biolóxica. 
BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas 
inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos. 

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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

B1.6. Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos encimas, con 
valoración da súa importancia biolóxica. 

BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e 
relaciona as súas propiedades coa súa función catalítica. 

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. 

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. 

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

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

BB2.2.2. Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a 
ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa función. 

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. 
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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. 

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

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. 

B2.6. Examinar e comprender a importancia das membranas na regulación 
dos intercambios celulares para o mantemento da vida, e realizar experiencias 
sobre a plasmolise e a turxescencia. 

BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das 
membranas, e explica detalladamente as características de cada un. 

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. 

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 

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

B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen lugar en cada fase da fotosíntese. 
BB2.10.1.Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 

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

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 omantemento da 
vida na Terra. 

B2.12. Argumentar a importancia da quimiosíntese. BB2.12.1. Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos 

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. 

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. 

B3.3. Establecer a relación do ADN coa síntese de proteínas. BB3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. 

B3.4. Determinar as característica 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. 

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

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

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

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 dainformación xenética. 

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

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. 

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

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

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

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. 

B3.10. Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da 
herdanza na resolución de problemas, e establecer a relación entre as 
proporcións da descendencia e a información xenética. 

BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios da xenética mendeliana, 
os resultados de exercicios de transmisión de caracteres autosómicos, 
caracteres ligados ao sexo e influídos polo sexo. 

B3.11. Diferenciar evidencias do proceso evolutivo. BB3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. 

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. 

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. 

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. 

AMPLIACIÓN TERCEIRO TRIMESTRE 

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

BB4.1.1. Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico aocque pertencen. 

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. 

B4.4. Valorar a importancia dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 
BB4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos 

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 

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

BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos 
procesos naturais e industriais, e as súas numerosas aplicacións 
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BB4.6.2. Recoñece e identifica osctipos de microorganismos implicados en procesos 
fermentativos decinterese industrial. 

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. 

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. 

B5.3. Discriminar resposta inmune primaria e secundaria BB5.3.1. Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. 

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. 

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. 

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. 

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. 

B5.8. Analizar e describir o ciclo do virus do VIH. BB5.8.1. Describe o ciclo de de- senvolvemento do VIH. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Na primeira e na segunda avaliación utilizáronse probas 
escritas seguindo os criterios establecidos na programación entregada en 
outubro. Tamén se fixo un rexistro da participación na clase. 
Dende o inicio da ensinanza telemática os procedementos de avaliación 
desenvólvense dende a aula virtual de Classroom coa integración nela 
das vídeo clases de Meet.Valórase as tarefas de 0 a 100 puntos, facendo 
comentarios individuais en chat e devolvendo as tarefas con anotacións 
e correccións doutra cor, incluíndo a valoración. Poderán formularse 
preguntas no chat vinculadas a presentación de preguntas que se farían 
en vídeo clases compartindo pantallas. 

Instrumentos:  

 Instrumentos de resposta por escrito para sinalar partes de 
estruturas e de procesos vinculados os obxectivos a avaliar. 

 Instrumentos consistentes en textos a completar. 

 Cuestionarios de resposta pechada de discriminación e opción 
múltiple. 

 Resolución de casos prácticos, a modo de ensaio, no que se aplican 
teorías e modelos relativos a estruturas e procesos obxecto de 
avaliación. 

 Rexistro das respostas do alumnado. 

 Resolución de problemas de xenética. 

 Seguimento de chat relativos a cuestións na aula virtual. 

 Petición de respostas a preguntas formuladas a través do chat sobre 
actividades de avaliación compartidas na pantalla en vídeo clases 
Meet. Na formulación da pregunta que se faga no chat figurará o 
número da pregunta, o enunciado, que tamén se explicará 
oralmente, e o tempo que se lle da para que quede rexistrada a 
resposta no chat. 

Cualificación 
final 

A cualificación do curso obtense da media da primeira e da segunda 
avaliación. Incorpórase a maiores do máximo de 10 puntos que se obtén 
desa media, a suma dun máximo de dous puntos outorgados pola 
continuidade, valor de respostas, participación no chat. Para facer esa 
valoración procederase a cualificación dos rexistros do espazo particular 
de cada estudante na aula virtual Classroom utilizada nas clases 
telemáticas. Tamén se rexistrarán respostas mediante chat a cuestións 
formuladas en preguntas presentadas compartindo pantalla na vídeo 
clase Meet. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro será unha proba obxectiva na que se obteña 10 
puntos por actividades desenvoltas no tempo de clases presenciais e 
elaborada seguindo os criterios establecidos na programación entregada 
en outubro. Haberá tamén preguntas de resposta voluntaria que 
incrementen nun máximo de  2 puntos o máximo de 10 outorgado polas 
preguntas da parte obrigatoria. Esas actividades de avaliación voluntarias 
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seguirán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
correspondente cos obxectivos, contidos e actividades desenvoltas nas 
clases presenciais. Esas actividades de avaliación voluntarias  referidas ás  
clases telemáticas consistirán en responder a preguntas de claro valor 
avaliativo seleccionadas entre as actividades desenvoltas, valoradas e 
corrixidas na aula virtual durante o período de clases telemáticas. Con 
esas actividades de avaliación voluntaria desenvoltas con valoración  
máxima un estudante con un 3 sobre 10  na parte obrigatoria, podería 
obter a cualificación de suficiente. Por ese mesmo criterio de suma 
supletoria de 2 puntos un estudante con un 5 sobre 10 na parte de 
resposta obrigatoria pode aspirar, si responde de forma óptima a toda a 
parte voluntaria, a ser cualificado con 7 ou un que tivera un  8 sobre 10 
na parte obrigatoria podería chegar a cualificación de 10.   

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Había só unha alumna nestas circunstancias pero que xa ten superada a 
materia polo procedemento establecido na programación.  

Criterios de cualificación: 
Había só unha alumna nestas circunstancias pero que xa ten superada a 
materia polo procedemento establecido na programación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Había só unha alumna nestas circunstancias pero que xa ten superada a 
materia polo procedemento establecido na programación. 



 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades sobre Xenética Mendeliana, Teoría Cromosómica da 
Herdanza, Evolución Xenética Molecular enxeñería xenética. 

 Actividades sobre Inmunoloxía 

 Actividades sobre Bioquímica. 

 Actividades sobre Morfoloxía celular e a súa relación coas funcións 
baseadas en modelos moleculares. 

 Actividades sobre Fisioloxía celular. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A información trasladada pola Dirección e titorías non evidencia 
dificultades importantes de conexión e nas clases e nas vídeo clases 
Meet están a participar os dous grupos na súa totalidade con 
ausencias puntuais non atribuídas á conectividade, senón a outras 
circunstancias persoais. 
 
Por tanto a metodoloxía se basea no uso das ferramentas de 
ensinanza telemáticas cedidas gratuitamente ao centro por Google e 
integradas en G Suite e que, baixo o dominio oficial 
iesvirxedomar.gal administrado polo profesor de Tecnoloxía Felipe 
Roget. 
 
Esta metodoloxía está encadrada nun enfoque que integra os 
principios metodolóxicos de Individualización, Actividade e Intuición, 
e que ten unha inspiración importante na Ensinanza programada con 
un enfoque e-learning. Os principais elementos integradores desa 
metodoloxía son: 

 Entrega ao alumnado das presentacións que se usarán para 
explicar os conceptos, con ocos que lles esixe buscar información 
no libro e en textos explicativos ilustrados que se lle dan, 
vinculados a esas diapositivas. Esa entrega complétase con unha 
serie de actividades relacionadas con  esa información que teñen 
que analizar nas páxinas do libro de texto que se sinalan e nos 
textos didácticos complementarios que se lles entrega. As 
actividades entregadas van en formato presentación Drive 
compartido no que os estudantes con cor azul aportan as 
respostas e o profesor con cor vermello fai as correspondentes 
correccións. Na plataforma ponse data e hora de entrega, sendo 
esta os venres ás 13:30. Actívase o sistema de valoración de cada 
actividades sobre 100 puntos para que o estudante poda recibir 
a notificación da cualificación 

 O docente usará na vídeo clase Meet as presentacións cos 
termos en vermello que propuxo completar a semana anterior. 
Por tanto a presentación usada na explicación é coñecida, 
porque previamente o estudante puxo conceptos que faltaban 
buscando no libro e nos materiais que enviou. Nesas 
presentacións que nesta segunda fase se usarán para explicar os 
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conceptos nas clases por vídeo conferencias Meet, levarán 
hipervinculados vídeos e animacións por si xorden dúbidas ao 
longo da exposición. Durante a explicación compartirase a 
pantalla e sinalarase co rato, marcando con cores e ferramentas 
aqueles conceptos nos que o estudante debe centrar a atención. 
Ao longo da clase telemática Meet manterá o chat activo e dará 
quendas de intervención para que os estudantes abran 
micrófono e pregunten. 

 A diario se ten activado o chat para atender calquera dúbida ou 
atender a calquera cuestión. No caso que o estudante demande 
unha atención personalizada, concretase con el unha reunión a 
través da ferramenta Meet. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto 

 Presentacións de Power point 

 Textos didácticas ilustrados e hipervinculados 

 Ferramentas de actividades Drive 

 Páxinas web diversas 

 Ferramentas G Suite de iesvirxedomar.gal integradas todas elas 
na aula virtual Classroom con carpeta compartida con cada 
estudante onde se integran todos os recursos, as tarefas, a 
comunicación chat, documentos Drive modificados con 
correccións e matizacións e clases por vídeo conferencia Meet. 
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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.  

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 

 

 
 
 
 

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.  
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CENTRO: IE Virxe do Mar 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA:  
CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO 
AMBIENTE 
2º DE BACHARELATO 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
DATA:11/05/2020 

 
 

CURSO 2019-2020 
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. 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Aplicar a dinámica de sistemas aos cambios ambientais acontecidos 
como consecuencia da aparición da vida e as actividades humanas ao 
longo da historia. 

CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de modelos sinxelos, os cambios ambientais 
que tiveron lugar como consecuencia da aparición da vida e da acción humana ao 
longo da historia. 

B1.3. Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á actividade 
humana sobre o medio ambiente. 

CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos ambientais 
asociados 

B1.4. Identificar os principais instrumentos de información ambiental. 

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os principais métodos de información 
ambiental. 

CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir de 
distintas fontes de información 

B2.1. Identificar os efectos da radiación solar na dinámica das capas fluídas, 
no clima e na xeodinámica externa. 

CTMAB2.1.1. Valora a radiación solar como recurso enerxético. 

CTMAB2.1.2. Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas fluídas e o clima. 

CTMAB2.1.3. Explica a relación entre radiación solar e xeodinámica externa. 

B2.2. Comprender o funcionamento das capas fluídas establecendo a súa 
relación co clima. 

CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera e as súas consecuencias 
no clima. 

B2.3. Recoñecer os compoñentes da atmosfera relacionándoos coa súa 
procedencia e importancia biolóxica. 

CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera en relación coa súa 
procedencia, a súa distribución e a súa dinámica. 

CTMAB2.3.2. Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia 
biolóxica. 

B2.4. Comprender a importancia da capa de ozono e a súa orixe. 

CTMAB2.4.1. Determina a importancia da capa de ozono e valora os efectos da súa 
diminución 

CTMAB2.4.2. Sinala medidas que preveñen a diminución da capa deozono. 

B2.5. Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na 
Terra. 

CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiroe a súa relación coa vida na Terra. 

CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto 
invernadoiro e as súas consecuencias. 

B2.6. Comprender o papel da hidrosfera como regulador climático. 
CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador climático. 

CTMAB2.6.2. Determina a influencia da circulación oceánica no clima. 

B2.7. Asociar algúns fenómenos climáticos coas correntes oceánicas (ou a 
temperatura superficial da auga). 

CTMAB2.7.1. Explica a relación entre as correntes oceánicas e fenómenos como "El 
Niño" e os furacáns, entre outros. 

CTMAB2.7.2. Asocia as correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o clima. 

B2.8. Explicar a formación de precipitacións en relación aos movementos 
de masas de aire e interpretar mapas meteorolóxicos 

CTMAB2.8.1. Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións. 

CTMAB2.8.2. Interpreta mapas meteorolóxicos. 



 
 
 

   

 

B2.9. Identificar os riscos climáticos, valorando os factores que contribúen a 
favorecelos e a paliar os seus efectos. 

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos factores que os orixinan e coas súas 
consecuencias. 

CTMAB2.9.2. Propón medidas para evitar ou diminuír os efectos dos riscos 
climáticos. 

B3.1. Argumentar a orixe da contaminación atmosférica e identificar os efectos 
sociais, ambientais e sanitarios que produce 

CTMAB3.1.1. Identifica os efectos biolóxicos da contaminación atmosférica. 

CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as 
súasmconsecuencias sociais, ambientais e sanitarias. 

B3.2. Propor medidas que favorecen a diminución da contaminación 
atmosférica e do efecto invernadoiro. 

CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación 
atmosférica e o efecto invernadoiro. 

B3.3. Relacionar a contaminación atmosférica cos seus efectos biolóxicos 
e con certas condicións meteorolóxicas e/ou topográficas. 

CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de contaminación con certas condicións 
meteorolóxicas e/ou topográficas. 

CTMAB3.3.2. Explica os efectos biolóxicos producidos pola contaminación 
atmosférica. 

B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da contaminación 
atmosférica. 

CTMAB3.4.1. Describe os efectos locais, rexionais e globais ocasionados 
pola contaminación do aire. 

B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do ozono troposférico e do ozono 
estratosférico. 

CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e do estratosférico. 

B4.1. Clasificar os contaminantes da auga en relación á súa orixe e aos 
seus efectos. 

CTMAB4.1.1. Coñece e describe a orixe e os efectos da contaminación 
das augas superficiais e subterráneas 

B4.2. Coñecer os indicadores de calidade da auga. CTMAB4.2.1. Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga. 

B4.3. Valorar as repercusións para a humanidade da contaminación da auga, 
e propón medidas que a eviten ou diminúan. 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das augas e valora as 
súas consecuencias 

B4.4. Coñecer os sistemas de potabilización e depuración das augas 
residuais. 

CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de potabilización e depuración da auga 
nunha EDAR. 
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2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Na primeira e na segunda avaliación utilizáronse probas 
escritas e rexistros de respostas a actividades formuladas na clase. 
Tamén se fixo un rexistro da participación na clase. 
Na etapa de ensinanza telemática puxéronse a disposición dos 
estudantes as plataformas telemáticas de formación G Suite do centro e 
as plataformas de Climántica cos seus sistemas internos de avaliación 

Instrumentos:  

 Preguntas a nivel de ensaio relativas aos criterios de avaliación. 

 Escalas de valoración sobre actividades. 

 Rexistro de respostas e de procedementos e actitudes. 

 Realización de traballos prácticos a modo de estudo de impactos 
ambientais e riscos sísmicos e volcánicos. 

 Cuestionarios online. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación do curso obtense da media da primeira e da segunda 
avaliación. Incorpórase a maiores do máximo de 10 puntos que se obtén 
desa media, a suma dun máximo de dous puntos outorgados polos 
traballos a través das plataformas de formación online 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro será unha proba obxectiva na que se obteña 10 
puntos por actividades desenvoltas no tempo de clases presenciais e 
elaborada seguindo os criterios establecidos na programación entregada 
en outubro. Haberá tamén preguntas de resposta voluntaria que 
incrementen nun máximo de  2 puntos o máximo de 10 outorgado polas 
preguntas da parte obrigatoria. Esas preguntas farán referencia ás 
actividades e traballos desenvoltas a través das plataformas de 
formación online de Climántica e dos presentados na aula virtual. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai estudantes coa materia pendente 
 

Criterios de cualificación: 
Non hai estudantes coa materia pendente  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai estudantes coa materia pendente  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades do libro de texto.  

 Estudo de casos prácticos relativos a patoloxías e medidas preventivas.  

 Desenvolvemento do curso de Cambio Climático e de Enerxía de Climántica 
(actividade voluntaria) ao que se pode acceder dende este link e:  
http://red.climantica.org/register/ con un sistema automático de avaliación e no 
que o usuario pode xerar as repeticións que considere oportuno. 

 Publicación de produtos de sensibilización sobre o cambio climático en 
http://congresovirtual.climantica.org (actividade voluntaria). 

 Resolución de casos prácticos de risco sísmico e volcánico (actividade 
voluntaria). 

 Desenvolvemento das actividades dunha unidade de autoaprendizaxe sobre 
o solo (actividade voluntaria). 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

A información trasladada pola Dirección e titorías non evidencia 
dificultades importantes de conexión e nas clases por vídeo clases  están 
a participar todos os estudantes.  
 
A metodoloxía baséase en actividades deseñadas para a autoaprendizaxe 
autónoma xeradas dende a aula virtual e as plataformas e-learning do 
proxecto Climántica (www.climantica.org) 

 

Materiais e 
recursos 

 Libro de texto. 

 Libro de cambio climático de Climán tica:  
http://biblioteca.climantica.org/gl/biblioteca/unidades-didacticas/unidade-1 

 Libro de Enerxía de Climántica: 
http://biblioteca.climantica.org/gl/biblioteca/unidades-didacticas/unidade-2 

 Libro de Hidrosfera de Climántica:  
http://biblioteca.climantica.org/gl/biblioteca/unidades-didacticas/unidade-3 

 Libro de cambio global no océano de EduCO2cean-Erasmus+:  
http://www.educo2cean.org/wp-content/uploads/2019/04/UD-2-
Spanish.pdf?fbclid=IwAR1nX_ThRvGijO14oOCtEV60nLUKftuaHvzVTB67weFXFiOgcLAe5gP
cPn8 

 Presentacións de Power point sobre  impactos e riscos ambientais. 

 Definición de casos prácticos con acompañmentos gráficos e de 
información necesaria para resolvelos 

http://red.climantica.org/register/
http://congresovirtual.climantica.org/
http://biblioteca.climantica.org/gl/biblioteca/unidades-didacticas/unidade-1
http://biblioteca.climantica.org/gl/biblioteca/unidades-didacticas/unidade-2
http://biblioteca.climantica.org/gl/biblioteca/unidades-didacticas/unidade-3
http://www.educo2cean.org/wp-content/uploads/2019/04/UD-2-Spanish.pdf?fbclid=IwAR1nX_ThRvGijO14oOCtEV60nLUKftuaHvzVTB67weFXFiOgcLAe5gPcPn8
http://www.educo2cean.org/wp-content/uploads/2019/04/UD-2-Spanish.pdf?fbclid=IwAR1nX_ThRvGijO14oOCtEV60nLUKftuaHvzVTB67weFXFiOgcLAe5gPcPn8
http://www.educo2cean.org/wp-content/uploads/2019/04/UD-2-Spanish.pdf?fbclid=IwAR1nX_ThRvGijO14oOCtEV60nLUKftuaHvzVTB67weFXFiOgcLAe5gPcPn8
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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.  

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 
 
 

   

 

 

 
 

 
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.  
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CENTRO: IE Virxe do Mar 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA:  
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
1º DE BACHARELATO 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
DATA:11/05/2020 

 
 

CURSO 2019-2020 
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. 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B7.1. Interpretar os métodos de estudo da Terra eidentificar as súas 

achegas e as súas limitacións. 
BXB7.1.1. Caracteriza os métodos deestudo da Terra sobre a base dos 

procedementos que utiliza e as súasachegas e limitacións. 

B7.2. Identificar as capas que conforman o interior do planeta de acordo 

coa súa composición, diferencialas das que se establecen en función da 

súamecánica, 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. 

BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as 

descontinuidades que permiten diferencialas. 

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 
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.  
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. 
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. 

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 
B8.2. Categorizar os tipos de magmas sobre a base da súa composición e 

distinguir os factores que inflúen 
BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e 

clasifícaos atendendo á súa composición 
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 

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 
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. 



 
 
 

   

 

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 

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 etamorfismo 

experimentado. 

B8.8. Relacionar estruturas sedimentarias e ambientes sedimentarios 
BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do proceso de formación dunha rocha 

sedimentaria 
B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. 
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 

B8.11. Analizar os tipos de deformación que experimentan as rochas, 

stablecendo 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 propiedadesdestas. 

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

placas. 

B8.12. Representar os elementos dunha dobra e 

dunha falla. 

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

diferentes criterios. 

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

que a constitúen. 

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 

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 

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 

  

B1.1. Especificar as características dos seres vivos. 
BXB1.1.1. Describe as características dos seres vivos: funcións de nutrición, 

relación e reprodución. 



 
 
 

   

 

B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula 
BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes 

nos seres vivos 

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 

B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes das macromoléculas 

orgánicas 

BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas 

orgánicas. 

B1.5. Recoñecer e identificar algunhas macromoléculas cuxa  

onformación estea directamente relacionada coa súa función 

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

estrutura tridimensiona 

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

dos seres vivos, e distinguir unha célula procariota dunha eucariota e 

unha célula animal dunha vexetal, analizando as súas semellanzas e as 

súas diferenzas. 

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

xenética dos seres vivos. 

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

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. 

BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante 

icrofotografías ou preparacións microscópicas 

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 

dameiose. 

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. 

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 osseres pluricelulares. 

AMPLIACIÓN TERCEIRO TRIMESTRE 

 
 

B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a composición dos tecidos 

animais e vexetais, en relación coas súas funcións 

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

características, asociando a cada unha a súa función 

B3.3. Asociar imaxes microscópicas ao tecido ao que pertencen BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen 

B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos. BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos 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. 

BXB4.4.2. Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos . 



 
 

   

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

a) Nas dúas primeiras avaliacións:  

Valoración cuantitativa e cualitativa do avance individual .Os exames 

representarán un 90% da nota trimestral. O traballo no laboratorio para a 
realización de prácticas e a participación en Proxectos, Olimpíadas e a 
observación directa na  clase representará un 10%.  

b) Na terceira avaliación: 

Valóranse os traballos entregados, o interese e a actitude, sempre que 
non teña efecto negativo sobre a cualificación acadada nos dous 
primeiros trimestres.  
 

 

Instrumentos: 

a) Durante os dous primeiros trimestres:  

-Probas escritas: para medir a adquisición de contidos e procedementos; 
deberán estar deseñadas atendendo aos estándares de aprendizaxe. 

-Traballo dos alumnos/as: actividades realizadas na clase e na casa, 
traballo no laboratorio e participación en Proxectos ou Olimpíadas  de 
cada alumno/a.  

-Caderno do profesor/a: observación da atención, participación, 
puntualidade, asistencia e actitude do/a alumno/a na clase.  

  
b)  Durante o terceiro trimestre: 
 
-Actividades e tarefas semanais 
 
-Formularios e controis en classroom 

Cualificación 
final 

- A nota obtida na 1ª avaliación represerntará o 60% da cualificación 
final. 

- A nota obtida na  2ª AV. representará o 40% da cualificación finalL. 

- A cualificación poderá redondearse , de ser o caso, ó enteiro superior 
cando o valor decimal da mediasexa 75 centésimas ou máis, e ó inferior 
no caso contrario. 
-  O traballo realizado telemáticamente durante a  3ª AV. poderá ser tido 
en conta para aumentar a cualificación final resultante da 1ª e 2ª 
avaliación. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba escrita será sobre os contidos tratados durante as dúas 
primeiras avaliacións. O resultado desta proba representará o 100% da 
cualificación do alumno/a. 
  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Tarefas telemáticas , individuais e semanais  de repaso, reforzo ou 

ampliación, según o caso.  

- Probas telemáticas : formularios de classroom e pequenos cuestionarios 

- Cuestións de resposta curta, identificación de imaxes, de opción, de 

búsqueda de información e  elaboración de pequenos traballos de 

investigación, 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Durante as sesións de videoconferencia ( teño o 50% das sesións semanais) 

explico os novos contidos ampliados por meet amosándolles presentacións 

como apoio. Esto me permite, se é preciso, reforzar do mesmo xeito 

contidos xa pasados ou aclarar dúbidas 

- Cada semana teñen unha tarefa asignada que deben entregar no prazo 

marcado, son correxidas, cualificadas e devoltas para revisión polo 

alumno/a.  Esas tarefas son de repaso, reforzo ou ampliación, según o caso. 

 

Materiais e recursos 
Internet, libro de texto, vídeos e audios, presentacións, tarefas e probas 

propostas en classroom, correo Gmail, sesións de videoconferencias Meet 
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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.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

   

 

 
 

 
 

 

 
 

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.  
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CENTRO: IE Virxe do Mar 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA:  
CULTURA CIENTÍFICA 
1º DE BACHARELATO 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
DATA:11/05/2020 

 
 

CURSO 2019-2020 
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. 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas con 
temas científicos da actualidade. Busca nun texto a idea principal, 
resúmeo e da a súa opinión 

1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu 
contido. 
 
1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura 
guiada de fontes de contido científico, utilizando tanto os soportes 
tradicionais como internet 

1.2. Valorar a importancia da investigación e o desenvolvemento 
tecnolóxico na actividade cotiá. 

1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor 
da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia 

1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da 
información e da comunicación para transmitir opinións propias 
argumentadas. 

1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións 
críticas e análise das consecuencias sociais, e defende 
en público as súas conclusións. 

2.1. Xustificar a teoría de deriva continental en función das 
evidencias experimentais que a apoian. 
 

2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas 
xeográficas, paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas. 
 
 
 

2.2. Explicar a tectónica de placas e os fenómenos a que dá lugar, así 
como os riscos como consecuencia destes fenómenos 

2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo 
oceánico e a actividade sísmica e volcánica nos bordos das placas 
2.2.2. Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o 
vulcanismo e os terremotos 

2.3. Determinar as consecuencias do estudo da propagación das 
ondas sísmicas P e S, respecto das capas internas da Terra 

2.3.1. Relaciona a existencia de capas terrestres coa propagación 
das ondas sísmicas a través delas 

2.4. Coñecer e describir os últimos avances científicos sobre a orixe 
da vida na Terra e enunciar as teorías científicas que explican aorixe 
da vida na Terra, diferenciándoas das baseadas encrenzas. 
 
 

2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da orixe da vida na Terra.  
 
2.4.2. Describe as últimas investigacións científicas en torno 
ao coñecemento da orixe e odesenvolvemento da vida na Terra. 
 

B2.5. Establecer as probas que apoian a teoría da selección natural 2.5.1. Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que 



 
 
 

   

 

de Darwin e utilizala para explicar a evolución dos seres vivos na 
Terra, enfrontándoa a teorías non científicas. 

apoian a teoría da evolución das especies. 
 
2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección 
natural 

2.6. Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser 
humano actual e establecer as adaptacións que nos fixeron 
evolucionar. 

2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos homínidos ata 
chegar ao Homo Sapiens, salientando as súas características 
fundamentais, como a capacidadecranial e altura. 
 
2.6.2. Valora de forma crítica as informacións asociadas ao 
Universo, á Terra e á orixe das especies, distinguindo entre 
información científica real, opinión e ideoloxía. 

AMPLIACIÓN NA TERCEIRA AVALIACIÓN  
3.1. Analizar a evolución histórica na consideración e no tratamento 
das doenzas 

3.1.1. Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e 
tratamento das doenzas 

3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que non o é. 
3.2.1. Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, 
valorando o seu fundamento científico e os riscos que levan 
consigo. 

3.3. Valorar as vantaxes que suscita a realización dun 
transplante e as súas consecuencias. 

3.3.1. Propón os transplantes como alternativa no tratamento de certas 
doenzas, valorando as súas vantaxes e os seus inconvenientes. 

3.4. Tomar conciencia da importancia da investigación 
médico-farmacéutica 

3.4.1. Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para 
descubrir, desenvolver, ensaiar e comercializar os fármacos 

3.5. Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos 
medicamentos 

3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos 
medicamentos 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

a) Nas dúas primeiras avaliacións:  
Valoración cuantitativa e cualitativa do avance individual . 
 
- Os exames representarán un 70% da nota trimestral. 

 
-  O Caderno de clase que incluirá o proxecto de investigación realizado, 
representará un 20%.  
 
- As actividades complementarias  como a participación en traballos voluntarios, 
exposicións orais, ...observación diaria será un 10% 
   

b) Na terceira avaliación: 

Valóranse os traballos entregados, o interese e a actitude, sempre que 
non teña efecto negativo sobre a cualificación acadada nos dous 
primeiros trimestres.  

 

Instrumentos: 

a) Durante os dous primeiros trimestres:  

-Probas escritas: para medir a adquisición de contidos e procedementos; 
deberán estar deseñadas atendendo aos estándares de aprendizaxe. 

-Traballo dos alumnos/as: actividades realizadas na clase e na casa, 
traballo no laboratorio e cadeno de clase de cada alumno/a.   

- Pequenos proxectos de investigación en grupo que se desenvolven ao 
longo do trimestre na aula, relativos a aspectos tratados nese trimestre. 

-Caderno do profesor/a: observación da atención, participación, 
puntualidade, asistencia e actitude do/a alumno/a na clase.  

  
b)  Durante o terceiro trimestre: 
 
-Actividades e tarefas semanais 
 
-Formularios e controis en classroom 

Cualificación 
final 

- A nota obtida na 1ª avaliación represerntará o 60% da cualificación 
final. 

- A nota obtida na  2ª AV. representará o 40% da cualificación final. 

- A cualificación poderá redondearse , de ser o caso, ó enteiro superior 
cando o valor decimal da media sexa 75 centésimas ou máis, e ó inferior 
no caso contrario. 
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-  O traballo realizado telemáticamente durante a  3ª AV. poderá ser tido 
en conta para aumentar a cualificación final resultante da 1ª e 2ª 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba escrita será sobre os contidos tratados durante as dúas 
primeiras avaliacións. O resultado desta proba representará o 100% da 
cualificación do alumno/a. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Tarefas telemáticas , individuais e semanais  de repaso, reforzo ou 

ampliación, según o caso.  

- Probas telemáticas : formularios de classroom e pequenos cuestionarios 

- Cuestións de resposta curta, identificación de imaxes, de opción, de 

búsqueda de información e  elaboración de pequenos traballos de 

investigación, 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Durante as sesións de videoconferencia ( teño o 50% das sesións semanais) 

explico os novos contidos  por meet,  amosándolles presentacións como 

apoio. Esto  permiteme, se é preciso, reforzar do mesmo xeito contidos xa 

pasados, repaso  ou aclaración de  dúbidas. 

- Cada semana teñen unha tarefa asignada que deben entregar no prazo 

marcado, son correxidas, cualificadas e devoltas para revisión polo 

alumno/a.  Esas tarefas son de repaso, reforzo ou ampliación, según o caso. 

 

Materiais e recursos 
Internet, apuntes teóricos, vídeos e audios, presentacións, Gmail, tarefas e 

probas propostas en classroom, sesións de videoconferencias Meet.. 
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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.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

   

 

 

 
 
 

 
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.  
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CENTRO: IE Virxe do Mar 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA:  
ANATOMÍA APLICADA 
1º DE BACHARELATO 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
DATA:11/05/2020 

 
 

CURSO 2019-2020 
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. 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
1. Sistema locomotor 

AnApl.1.1 Recoñer os elementos da acción motora e factores que 
interveñen. 

AnApl.1.1.1
en accións motoras e explicarán os factores que están a intervir 

AnApl.1.2  Describir a estrutura e función do sistema esquelético: 
ósos, articulacións, músculos.  

AnApl.1.2.1 En iluatracións do esqueleto e dos músculos, localizarán os 
elementos máis relevantes, e sinalarán cal é a función dos principais ósos, 
articulacións e músculos. 

AnApl.1.3 Aplicar os principios da mecánica ao aparato locomotor. 
AnApl.1.3.1 Diante dunha situación postural descrita ou ilustrada, 
fundamentaran os principios que da mecánica locomotora implicada 

AnApl.1.4 Identificar as principais patoloxías e lesións do sistema 
locomotor e as causas principais das mesmas 

AnApl.1.4.1 Completarán frases relativas a patoloxías e lexións do sistema 
locomotor 

AnApl.1.4.2 Identificarán lesións e patoloxías ilustradas do sistema locomotor 
e apuntarán posibles causas 

Sistema cardiopulmonar 

AnApl.2.1 Describir a estrutura e función do sistema cardiopulmonar: 
intercambio de gases, ventilación pulmonar, capacidade pulmonar, 
latexo cardiaco, principais patoloxías e causas 

AnApl.2.1.1 En ilustracións do sistema cardiopulmonar sinalarán os nomes 
dos órganos e identificarán os principais procesos relativos ao seu 
funcionamento, facendo unha breve descripción 

AnApl2.1.2 Completarán frases relativos a patoloxías do sistema 
cardiovascular e as súas causas 

AnApl 2.1.3 Completarán táboas relativas a patoloxías cardiovasculares, 
órganos afectados, causas e consecuencias 

AnApl 2.1.4 Identificarán lesións e patoloxías ilustradas do sistema locomotor 
e apuntarán posibles causas 



 
 
 

   

 

2. Coordinación 

AnApl 3.1 Describir a estrutura e función dos sistemas de regulación e 
control da actividade corporal 

AnApl 3.1.1 Serán capaces de sinalar nunha infografía dun arco reflexo as 
partes sinaladas sendo capaces de relacionalas no seu funcionamento que 
deberán interpretar a nivel da súa importancia na coordinación. 

AnApl 3.1.2 Diante de ilustracións de mecanismos hormonais na regulación 
hormonal, serán capaces de identificar si se trata dunha hormona proteica ou 
lipídica e de explicar de xeito xeral ese mecanismo 

AnApl 3.1.3 Recoñecerán diferentes estruturas do sistema nervioso en 
ilustracións, nomeándoas, describindo a súa función 

AnApl 3.1.4 Recoñecerán as partes anatómicas de diferentes órganos dos 
sentidos, indicando os procesos fisiolóxicas implicados na percepción 

AnApl 3.1.5 Completarán frases relativas a alteracións nos órganos dos 
sentidos e sistemas de regulación e control da actividade corporal 

AnApl 3.2 Interpretar a fisioloxía do sistema de regulación endocrina: 
hormonas, termorregulación, regulación do contido hídrico 

AnApl 3.2.1 En esquemas de retroalimentación hormonal, porase máis ou 
menos na descarga de cada hormona segundo as situacións fisiolóxicas que 
se expresen. 

AnApl 3.2.2 Completarán frases relativas ao funcionamento da regulación 
endocrina e as súas alteracións 

AnApl 3.2.3 Identificarán con verdadeiro ou falso situacións de regulación 
endocrina e a súas alteracións 

AnApl 3.2.4 Relacionarán agrupando 3 conceptos e construíndo unha frase 
con cada grupo, glándula, hormona e funcionamento 
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2.- Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Na primeira e na segunda avaliación utilizáronse probas 
escritas e rexistros de respostas a actividades formuladas na clase. 
Tamén se fixo un rexistro da participación na clase. 
Dende o inicio da ensinanza telemática puxéronse a disposición dos 
estudantes as plataformas telemática Classroom + Meet 

Instrumentos:  

 Preguntas a nivel de ensaio relativas aos criterios de avaliación. 

 Escalas de valoración sobre actividades. 

 Rexistro de respostas e de procedementos e actitudes. 

 Realización de traballos prácticos a modo de estudo de casos de 
patoloxías con medidas preventivas. 

 Cuestionarios online. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación do curso obtense da media da primeira e da segunda 
avaliación. Incorpórase a maiores do máximo de 10 puntos que se obtén 
desa media, a suma dun máximo de dous puntos outorgados polos 
traballos a través das plataformas de formación online 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro será unha proba obxectiva na que se obteña 10 
puntos por actividades desenvoltas no tempo de clases presenciais e 
elaborada seguindo os criterios establecidos na programación entregada 
en outubro. Haberá tamén preguntas de resposta voluntaria que 
incrementen nun máximo de  2 puntos o máximo de 10 outorgado polas 
preguntas da parte obrigatoria. Esas preguntas farán referencia ás 
actividades e traballos desenvoltas a través do sistema de teleformación. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai estudantes coa materia pendente 
 

Criterios de cualificación: 
Non hai estudantes coa materia pendente  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai estudantes coa materia pendente  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
 Actividades do libro de texto.  

 Estudo de casos prácticos relativos a patoloxías e medidas preventivas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A información trasladada pola Dirección e titorías non evidencia 
dificultades importantes de conexión e nas clases por vídeo clases  
están a participar os dous grupos na súa totalidade con ausencias 
puntuais non atribuídas á conectividade, senón a outras 
circunstancias persoais. 
 
A metodoloxía consiste en definir casos prácticos, que na etapa 
presencial resólvense a través da aula virtual.  

 

Materiais e recursos 

 Libro de texto. 

 Presentacións de Power point sobre tecidos,  órganos, aparellos 
e sistemas.  

 Definición de casos prácticos con acompañamentos gráficos e de 
información necesaria para resolvelos 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 
 
 

   

 

 

 

 

 
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.  
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CENTRO: IE Virxe do Mar 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA:  
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
4º DE ESO 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
DATA:11/05/2020 

 
 

CURSO 2019-2020 
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. 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a 
función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 
BXB1.1.2.  Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e esquemas 
gráficos. 

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

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

B1.3. Comparar a estrutura  dos cromosomas e da cromatina BXB1.3.1.  Recoñece  as  partes  dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 

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

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

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

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

B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética. 
BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao 
co concepto de xene. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMPLIACIÓN TERCEIRO TRIMESTRE 

B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: ADN recombinante e PCR. BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

B1.13. Comprender e describir o proceso da clonación. 
BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva 

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

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

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

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



 
 
 

   

 

B1.19. Describir a hominización. BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización 

B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como procedemento 
para o estudo dunha zona ou dun terreo. 

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

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e  
relacionalos coa súa situación en mapas terrestres. Comprender os fenómenos 
naturais producidos nos contactos das placas 

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

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

B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, poboación, comunidade, ecotón, 
hábitat e nicho ecolóxico 

BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 

B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. 
BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, 
e valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Na primeira e na segunda avaliación utilizáronse probas 
escritas seguindo os criterios establecidos na programación entregada en 
outubro. Tamén se fixo un rexistro da participación na clase. 
Dende o inicio da ensinanza telemática os procedementos de avaliación 
desenvólvense dende a aula virtual de Classroom coa integración nela 
das vídeo clases de Meet.Valórase as tarefas de 0 a 100 puntos, facendo 
comentarios individuais en chat e devolvendo as tarefas con anotacións 
e correccións doutra cor, incluíndo a valoración. Poderán formularse 
preguntas no chat vinculadas a presentación de preguntas que se farían 
en vídeo clases compartindo pantallas. 

Instrumentos:  

 Instrumentos de resposta por escrito para sinalar partes de 
estruturas e de procesos vinculados os obxectivos a avaliar. 

 Instrumentos consistentes en textos a completar. 

 Cuestionarios de resposta pechada de discriminación e opción 
múltiple. 

 Resolución de casos prácticos, a modo de ensaio, no que se aplican 
teorías e modelos relativos a estruturas e procesos obxecto de 
avaliación. 

 Rexistro das respostas do alumnado. 

 Resolución de problemas de xenética. 

 Seguimento de chat relativos a cuestións na aula virtual. 

 Petición de respostas a preguntas formuladas a través do chat sobre 
actividades de avaliación compartidas na pantalla en vídeo clases 
Meet. Na formulación da pregunta que se poda facer a través do 
chat figuraría o número da pregunta, o enunciado, que tamén se 
explicará oralmente, e o tempo que se lle da para que quede 
rexistrada a resposta no chat. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación do curso obtense da media da primeira e da segunda 
avaliación. Incorpórase a maiores do máximo de 10 puntos que se obtén 
desa media, a suma dun máximo de dous puntos outorgados pola 
continuidade, valor de respostas, participación no chat. Para facer esa 
valoración procederase a cualificación dos rexistros do espazo particular 
de cada estudante na aula virtual Classroom utilizada nas clases 
telemáticas. Tamén se rexistrarán respostas mediante chat a cuestións 
formuladas en preguntas presentadas compartindo pantalla na vídeo 
clase Meet. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro será unha proba obxectiva na que se obteña 10 
puntos por actividades desenvoltas no tempo de clases presenciais e 
elaborada seguindo os criterios establecidos na programación entregada 
en outubro. Haberá tamén preguntas de resposta voluntaria que 
incrementen nun máximo de  2 puntos o máximo de 10 outorgado polas 
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preguntas da parte obrigatoria. Esas actividades de avaliación voluntarias 
seguirán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
correspondente cos obxectivos, contidos e actividades desenvoltas nas 
clases presenciais. Esas actividades de avaliación voluntarias  referidas ás  
clases telemáticas consistirán en responder a preguntas de claro valor 
avaliativo seleccionadas entre as actividades desenvoltas, valoradas e 
corrixidas na aula virtual durante o período de clases telemáticas. Con 
esas actividades de avaliación voluntaria desenvoltas con valoración  
máxima un estudante con un 3 sobre 10  na parte obrigatoria, podería 
obter a cualificación de suficiente. Por ese mesmo criterio de suma 
supletoria de 2 puntos un estudante con un 5 sobre 10 na parte de 
resposta obrigatoria pode aspirar, si responde de forma óptima a toda a 
parte voluntaria, a ser cualificado con 7 ou un que tivera un  8 sobre 10 
na parte obrigatoria podería chegar a cualificación de 10.   

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai estudantes coa materia pendente de 3º de ESO 
 

Criterios de cualificación: 
Non hai estudantes coa materia pendente de 3º de ESO 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai estudantes coa materia pendente de 3º de ESO 

 



 
 
 

   

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades sobre Xenética molecular enxeñería xenética e evolución 

 Actividades sobre Evolución 

 Actividades sobre datación xeolóxica, estrutura da Terra e Tectónica de 
Placas. 

 Actividades sobre Ecoloxía e impactos ambientais 

 Actividades sobre a composición, morfoloxía e fisioloxía celular 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A información trasladada pola Dirección e titorías non evidencia 
dificultades importantes de conexión e nas clases por vídeo clases  
están a participar os dous grupos na súa totalidade con ausencias 
puntuais non atribuídas á conectividade, senón a outras 
circunstancias persoais. 
 
Por tanto a metodoloxía se basea no uso das ferramentas de 
ensinanza telemáticas cedidas gratuitamente ao centro por Google e 
integradas en G Suite e que, baixo o dominio oficial 
iesvirxedomar.gal administrado polo profesor de Tecnoloxía Felipe 
Roget. 
 
Esta metodoloxía está encadrada nun enfoque que integra os 
principios metodolóxicos de Individualización, Actividade e Intuición, 
e que ten unha inspiración importante na Ensinanza programada con 
un enfoque e-learning. Os principais elementos  integradores desa 
metodoloxía son: 

 Entrega ao alumnado das presentacións que se usarán para 
explicar os conceptos, con ocos que lles esixe buscar información 
no libro e en textos explicativos ilustrados que se lle dan, 
vinculados a esas diapositivas. Esa entrega complétase con unha 
serie de actividades vinculadas a esa información que teñen que 
analizar nas páxinas do libro de texto que se sinalan e nos textos 
didácticos complementarios que se lles entrega. As actividades 
entregadas van en formato presentación Drive compartido no 
que os estudantes con cor azul aportan as respostas e o profesor 
con cor vermello fai as correspondentes correccións. Na 
plataforma ponse data e hora de entrega, sendo esta 5 minutos 
antes da clase por vídeo conferencia co grupo de 4º A. Actívase o 
sistema de valoración de cada actividades sobre 100 puntos para 
que o estudante poda recibir a notificación da cualificación 

 O docente usará na vídeo clase Meet as presentacións cos 
termos en vermello que propuxo completar a semana anterior. 
Por tanto a presentación usada na explicación é coñecida, 
porque previamente o estudante puxo conceptos que faltaban 
buscando no libro e nos materiais que enviou. Nesas 
presentacións que nesta segunda fase se usarán para explicar os 
conceptos nas clases por vídeo conferencias Meet, levarán 
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hipervinculados vídeos e animacións por si xorden dúbidas ao 
longo da exposición. Durante a explicación compartirase a 
pantalla e sinalarase co rato, marcando con cores e ferramentas 
aqueles conceptos nos que o estudante debe centrar a atención. 
Ao longo da clase telemática Meet manterá o chat activo e dará 
quendas de intervención para que os estudantes abran 
micrófono e pregunten. 

 A diario se ten activado o chat para atender calquera dúbida ou 
atender a calquera cuestión. No caso que o estudante demande 
unha atención personalizada, concretase con el unha reunión a 
través da ferramenta Meet. 

Materiais e recursos 

 Libro de texto 

 Presentacións de Power point 

 Textos didácticas ilustrados e hipervinculados 

 Ferramentas de actividades Drive 

 Páxinas web diversas 

 Ferramentas G Suite de iesvirxedomar.gal integradas todas elas 
na aula virtual Classroom con carpeta compartida con cada 
estudante onde se integran todos os recursos, as tarefas, a 
comunicación chat, documentos Drive modificados con 
correccións e matizacións e clases por vídeo conferencia Meet. 
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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.  

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CENTRO: IE Virxe do Mar 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA:  
CULTURA CIENTÍFICA  
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DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
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CURSO 2019-2020 
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. 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionados 

con temas científicos da actualidade. 

1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma 

crítica o seu contido. 

 

1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de 

fontes de contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como 

internet. 

1.2. Valorar a importancia da investigación e o desenvolvemento 

tecnolóxico na actividade cotiá. 
1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor 

da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia 

1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da 

información e da comunicación, para transmitir opinións propias 

argumentadas. 

1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas 

e análises das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións 

2.1. Diferenciar as explicacións científicas relacionadas co Universo, o 

Sistema Solar, a Terra, a orixe da vida e a evolución das especies, 

daquelas baseadas en opinións ou crenzas 

2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e of inal do Universo, e 

establece os argumentos que as sustentan. 

2.2 Coñecer os feitos históricos e as teorías que xurdiron ao longo da 

historia sobre a orixe do Universo, e en particular a teoría do Big Bang 

2.2.1 Recoñece a teoría do Big Bang como explicación áorixe do Universo. 

 

2.2.2 Sinala os acontecementos científicos que foron fundamentais para o 

coñecemento actual do Universo 

2.3. Describir a organización do Universo e como se agrupan as 

estrelas e pos planetas. 

2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o sistema 

solar. 

 

2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos 

máis salientables da Vía Láctea. 

 

2.3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do 

Universo 
2.4. Sinalar que 2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos negros e describe as súas principais 



 
 
 

   

 

observacións poñen de manifesto a existencia dun burato negro, e 

cales son as súas características 
características. 

2.5. Distinguir as fases da evolución das estrelas e relacionalas coa 

xénese de elementos. 
2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar o 

noso Sol. 

2.6. Recoñecer a formación do Sistema Solar 
2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e as súas 

características principais. 
4.1. Recoñecer que a saúde non é soamente a ausencia de afeccións ou 

doenzas 
4.1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización Mundial da 

Saúde 

4.2. Diferenciar os tipos de doenzas máis frecuentes, identificando 

algúns indicadores, causas e tratamentos máis comúns, e valorar e 

describir a importancia do uso responsable dos medicamentos. 

4.2.1. Determina o carácter infeccioso dunha doenza atendendo ás súas 

causas e aos seus efectos. 

4.2.2. Describe as características dos microorganismos causantes de doenzas 

infectocontaxiosas. 

 

4.2.3. Coñece e enumera as doenzas infecciosas máis importantes producidas 

por bacterias, virus, protozoos e fungos, identifica os posibles medios de 

contaxio, e describe as etapas xerais do seu desenvolvemento e os posibles 

tratamentos. 

 

4.2.4. Identifica os mecanismos de defensa que posúe o organismo humano, e 

xustifica a súa función. 

 
4.5. Tomar conciencia do problema social e humano que 

supón o consumo de drogas 
4.5.1. Xustifica os principais efectos que sobre o organismo teñen os diferentes 

tipos de drogas e o perigo asociado ao seu consumo. 

4.6. Valorar a importancia de adoptar medidas preventivas que eviten os 

contaxios e que prioricen os controis médicos periódicos e os estilos de 

vida saudables 

 

4.6.1. Recoñece estilos de vida que contribúan á extensión de 

determinadas doenzas (cancro, doenzas cardiovasculares e mentais, 

etc.). 

4.6.2. Establece a relación entre alimentación e saúde, e describe o que se 

considera unha  dieta sana. 
AMPLIACIÓN  NO TERCEIRO TRIMESTRE  

3.1. Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O crecemento da poboación 

humana e os problemas ambientais. Sustentabilidade e protección 

ambiental. 

3.1. Identificar os principais problemas ambientais, as súas causas e os 

factores que os intensifican; predicir as súas consecuencias e propor solucións 



 
 
 

   

 

3.1. Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O crecemento da poboación 

humana e os problemas ambientais. Sustentabilidade e protección 

ambiental. 

3.2. Argumentar sobre o crecemento da poboación humana, a evolución 

tecnolóxica, os problemas ambientais e a necesidade dunha xestión 

sustentable dos recursos que proporciona a Terra. 

3.2. Principais problemas ambientais: causas, consecuencias e posibles 

solucións 

3.3. Valorar as graves implicacións sociais, tanto na 

actualidade como no futuro, da sobreexplotación de recursos 

naturais, a contaminación, a desertización, a perda de biodiversidade e o 

tratamento de residuos. 

3.4. Xestión enerxética sustentable. 

3.5. Xustificar a necesidade de procurar novas fontes de enerxía non 

contaminantes e economicamente viables, para manter o estado de benestar da 

sociedade actual. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

a) Nas dúas primeiras avaliacións:  
Valoración cuantitativa e cualitativa do avance individual . 
 
- Os exames representarán un 70% da nota trimestral. 
 
-  O Caderno de clase que incluirá o proxecto de investigación realizado, 
representará un 20%. 
 
-  As actividades complementarias como a participación en Proxectos, traballos  e 
tarefas de campo voluntarios, exposicións orais, , observación diaria  será un 
10% 
   

b) Na terceira avaliación: 

Valóranse os traballos entregados, o interese e a actitude, sempre que 
non teña efecto negativo sobre a cualificación acadada nos dous 
primeiros trimestres.  
 

 

Instrumentos: 

a) Durante os dous primeiros trimestres:  

-Probas escritas: para medir a adquisición de contidos e procedementos; 
deberán estar deseñadas atendendo aos estándares de aprendizaxe. 

-Traballo dos alumnos/as: actividades realizadas na clase e na casa, 
traballo no laboratorio e cadeno de clase de cada alumno/a.   

- Pequenos proxectos de investigación en grupo que se desenvolven ao 
longo do trimestre na aula, relativos a aspectos tratados nese trimestre. 

-Caderno do profesor/a: observación da atención, participación, 
puntualidade, asistencia e actitude do/a alumno/a na clase.  

  
b)  Durante o terceiro trimestre: 
 
-Actividades e tarefas semanais 
 
-Formularios e controis en classroom 

Cualificación 
final 

- A nota obtida na 1ª avaliación represerntará o 60% da cualificación 
final. 

- A nota obtida na  2ª AV. representará o 40% da cualificación final. 

- A cualificación poderá redondearse , de ser o caso, ó enteiro superior 
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cando o valor decimal da media sexa 75 centésimas ou máis, e ó inferior 
no caso contrario. 
-  O traballo realizado telemáticamente durante a  3ª AV. poderá ser tido 
en conta para aumentar a cualificación final resultante da 1ª e 2ª 
avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba escrita será sobre os contidos tratados durante as dúas 
primeiras avaliacións. O resultado desta proba representará o 100% da 
cualificación do alumno/a. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Tarefas telemáticas , individuais e semanais  de repaso, reforzo ou 

ampliación, según o caso.  

- Probas telemáticas : formularios de classroom e pequenos cuestionarios 

- Cuestións de resposta curta, identificación de imaxes, de opción, de 

búsqueda de información e  elaboración de pequenos traballos de 

investigación, 

 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Durante as sesións de videoconferencia ( teño o 1/3 das sesións semanais) 

explico os novos contidos  por meet,  amosándolles presentacións como 

apoio. Esto  permiteme, se é preciso, reforzar do mesmo xeito contidos xa 

pasados, repaso  ou aclarar dúbidas. 

- Cada semana teñen unha tarefa asignada que deben entregar no prazo 

marcado, son correxidas, cualificadas e devoltas para revisión polo 

alumno/a.  Esas tarefas son de repaso, reforzo ou ampliación, según o caso. 

 

Materiais e recursos 
Internet, apuntes teóricos, vídeos e audios, presentacións, Gmail, tarefas e 

probas propostas en classroom, sesións de videoconferencias Meet.. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Classroom e páxina Web de Centro 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CENTRO: IE Virxe do Mar 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA:  
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  
3º DE ESO 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
DATA:11/05/2020 

 
 

CURSO 2019-2020 
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. 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1.1Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso 

e adecuado ao seu nivel. 
BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e 

exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito 

2.1Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e 

determinar as características que os diferencian da materia inerte. 

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

particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 

célula procariota e 

eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

2.2Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa e heterótrofa 

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

mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e 

deduce a relación entre elas. 

3.1Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, 

tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar as principais 

estruturas celulares e as súas funcións. 

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

relación entre eles. 

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

máis importantes. 
3.2Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa 

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

asóciaos á súa función. 

3.4Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas 

máis comúns que afectan a poboación (causas, prevención e 

tratamentos) 

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relacionalas 

coas súas causas. 

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

infecciosas. 

3.11Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar 

os principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

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

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais saudables. 

3.14Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando 

esquemas gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os 

órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e 

relaciónao coa súa contribución no proceso. 
3.15 Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello 

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

funcións de nutrición. 



 
 
 

   

 

3.16 Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 

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

circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

3.18  Describir os procesos implicados na función de relación, e os 

sistemas e aparellos implicados, e recoñecer e diferenciar os órganos dos 

sentidos e os coidados do oído e a vista. 

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema 

implicados nas funcións de relación. 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e 

identifica o órgano ou aestrutura responsables de cada proceso. 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptoressensoriais e relaciónaos cos 

órganos dos sentidos en que se atopan. 
3.19 Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, e describir o seu funcionamento. 
BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e 

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

3.20 Asociar as principais glándulas endócrinas coas hormonas que 

sintetizan e coa súa función. 
BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas 

segregadas e a súa función 

3.21 Relacionar funcionalmente o sistema  neuro-endocrino 
BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se 

evidencie claramente a integración neuroendocrina 
3.22 Identificar os principais ósos e músculos do aparello locomotor 

 

 

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

esquemas do aparello locomotor 

 

 

3.23. Analizar as relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema 

nervioso 

 
BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de 

contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

PARA O TERCEIRO TRIMESTRE: AMPLIACIÓN  

3.25. Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, diferenciar 

entre sexualidade e reprodución, e interpretar debuxos e esquemas do 

aparello reprodutor 

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor 

masculino e feminino, e especifica asúa función 



 
 
 

   

 

B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da reprodución humana e describir 

os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do 

parto 

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que 

glándulas e que hormonas participan na súa regulación. 

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

embarazo e do parto 

B3.27. Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo 

a súa eficacia e recoñecer a importancia dalgúns deles na prevención de 

doenzas de transmisión sexual 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e 

argumenta sobre a súa  prevención 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

a) Nas dúas primeiras avaliacións:  

Valoración cuantitativa e cualitativa do avance individual . 

- Os exames representarán un 80% da nota trimestral 

-  O  Caderno de clase representará un 10%. Nel aparecerán reflectidas as prácticas de 
laboratorio que se fagan ao longo dos trimestres 

-  A observación diaria  e outros traballos ou actividades voluntarias ou/e obrigatorias 
será un 10% 
  

b) Na terceira avaliación: 

Valóranse os traballos entregados, o interese e a actitude, sempre que non teña 
efecto negativo sobre a cualificación acadada nos dous primeiros trimestres.  
 

 

Instrumentos: 

a) Durante os dous primeiros trimestres:  

-Probas escritas: para medir a adquisición de contidos e procedementos; 
deberán estar deseñadas atendendo aos estándares de aprendizaxe. 

-Traballo dos alumnos/as: actividades realizadas na clase e na casa, traballo no 
laboratorio e cadeno de clase de cada alumno/a.  

-Caderno do profesor/a: observación da atención, participación, puntualidade, 
asistencia e actitude do/a alumno/a na clase.  

  
b)  Durante o terceiro trimestre: 
 
-Actividades e tarefas semanais 
 
-Formularios e controis en classroom 
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Cualificación final 

- A nota obtida na 1ª avaliación represerntará o 60% da cualificación final. 

- A nota obtida na  2ª AV. representará o 40% da cualificación finalL. 

- A cualificación poderá redondearse , de ser o caso, ó enteiro superior cando o 
valor decimal da mediasexa 75 centésimas ou máis, e ó inferior no caso 
contrario. 

-  O traballo realizado telemáticamente durante a  3ª AV. poderá ser tido en 
conta para aumentar a cualificación final resultante da 1ª e 2ª avaliación.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 A proba escrita será sobre os contidos tratados durante as dúas primeiras 
avaliacións. O resultado desta proba representará o 100% da cualificación do 
alumno/a. 
  

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

Actividades  

- Tarefas telemáticas , individuais e semanais  de repaso, reforzo ou ampliación, 

según o caso.  

- Probas telemáticas : formularios de classroom e pequenos cuestionarios 

- Cuestións de resposta curta, identificación de imaxes, de opción, de búsqueda de 

información e  elaboración de pequenos traballos de investigación, 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Durante as sesións de videoconferencia ( teño o 50% das sesións semanais) 

explico os novos contidos ampliados por meet amosándolles presentacións como 

apoio. Esto me permite, se é preciso, reforzar do mesmo xeito contidos xa pasados 

ou aclarar dúbidas 

- Cada semana teñen unha tarefa asignada que deben entregar no prazo marcado, 

son correxidas, cualificadas e devoltas para revisión polo alumno/a.  Esas tarefas 

son de repaso, reforzo ou ampliación, según o caso. 

 

Materiais e recursos 
Internet, libro de texto, vídeos e audios, presentacións, tarefas e probas propostas 

en classroom, correo Gmail, sesións de videoconferencias Meet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Classroom e páxina Web de Centro 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso 

ampliación) 
 

4.  Información e publicidade. 
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CENTRO: IE Virxe do Mar 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA:  
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  
1º DE ESO 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
DATA:11/05/2020 

 
 

CURSO 2019-2020 
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. 



 
 
 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto 

preciso e adecuado ao seu nivel. 

BXB1.1.1.Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario 

científico, e exprésase de xeito correcto tanto oralmente como por 

escrito. 

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter 

científico, e utilizala para formar unha opinión propia, expresarse 

con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co medio 

natural e a saúde. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 

científico a partir da utilización de diversas fontes. 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, 

utilizando diversos soportes. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar 

unha opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados. 

B1.3.Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de 

prácticas de laboratorio ou de campo, describir a súa execución e 

interpretar os seus resultados. 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no 

laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o 

proceso experimental seguido, describe as súas observacións e 

interpreta os seus resultados. 

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. 

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. 



 
 
 

 

 

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. 

B2.4. Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos 

minerais e das rochas no ámbito da vida cotiá. 

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión 

sustentable dos recursos minerais. 



 
 
 

 

 

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. 

BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os 

contaminantes principais en relación coa súa orixe. 

BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as 

causas que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres 

vivos. 

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. 

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. 

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. 

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 

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. 

B2.14. Xustificar e argumentar a importancia de preservar e non 

contaminar as augas doces e salgadas. 

BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminaciónmde augas 

doces e salgadas, en relación coas actividades humanas. 

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

especial para o desenvolvemento da vida. 

BXB2.15.1. Describe as características que posibilitaron o 

desenvolvemento da vida na Terra. 



 
 
 

 

 

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. 

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. 

B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e 

vertebrados. 

BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao 

que pertencen. 

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

que pertencen. 

B3.5. Coñecer e definir as funcións vitais das plantas e a súa 

importancia para a vida, e caracterizar os principais grupos de 

plantas. 

BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa 

súa importancia para o conxunto de todos os seres vivos. 

BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos 

principais grupos de plantas. 

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema 

B4.2. Identificar nun ecosistema os factores desencadeantes de 

desequilibrios e establecer estratexias para restablecer o seu 

equilibrio. 

BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de 

desequilibrios nun ecosistema. 

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

ambiental. 

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 

Procedementos: 

Nas dúas primeiras avaliacións: 
Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións). Compútase un 
80% para as probas escritas e un 20% para traballo de aula, traballos 
individuais e en equipo, prácticas, saídas de campo e libreta. Valoración 
cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións). Análise e 
valoración de tarefas individuais ou en grupo. Observación directa do traballo 
diario. 
Na terceira avaliación valóranse os traballos e tarefas entregadas, sempre que 
non teña efecto negativo sobre a cualificación nos dous primeiros trimestres. 

Instrumentos: 

Durante os dous primeiros trimestres: 
Probas escritas: para medir a adquisición de contidos e procedementos; 
deberán estar deseñadas atendendo aos estándares de aprendizaxe. 
Traballo dos alumnos/as: actividades realizadas na clase e na casa, traballo no 
laboratorio. 
Caderno do profesor/a: observación da atención, participación, puntualidade, 
asistencia e actitude do/a alumno/a na clase. 
Na terceira avaliación valóranse os traballos entregados sobre boletíns de 
repaso e tarefas telemáticas online. 

 

 

 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A NOTA OBTIDA NA 1ª AV. REPRESENTARÁ O 60% DA CUALIFICACIÓN FINAL. 

A NOTA OBTIDA NA 2ª AV. REPRESENTARÁ O 40% DA CUALIFICACIÓN FINAL. 
A CUALIFICACIÓN PODERÁ REDONDEARSE, DE SER O CASO, Ó ENTEIRO 

SUPERIOR CANDO O VALOR DECIMAL DA MEDIA SEXA 75 CENTÉSIMAS OU 

MÁIS, E Ó INFERIOR NO CASO CONTRARIO. 

O TRABALLO REALIZADO TELEMÁTICAMENTE DURANTE A 3ª AV. PODERÁ SER 
TIDO EN CONTA PARA AUMENTAR A CUALIFICACIÓN FINAL RESULTANTE DA 
1ª E 2ª AV. 

 
Proba 

extraordinaria de 
setembro 

EN SETEMBRO A PROBA ESCRITA SERÁ SOBRE OS CONTIDOS TRATADOS 
DURANTE A 1ª E 2ª AVALIACIÓN DO CURSO. 

TAMÉN SE CONTEMPLA UN TRABALLO ESCRITO PARA REALIZAR DURANTE AS 
VACACIÓNS DE VERÁN, QUE COMPUTARÁ PARA A NOTA, CHEGANDO A UN 
VALOR MÁXIMO DO 20% SOBRE A CUALIFICACIÓN DE SETEMBRO. 

 

 

 
 

Avaliación de 
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 

REALIZACIÓN DE TRABALLOS DURANTE O DESENROLO DO CURSO. 

REALIZACIÓN DE TRABALLOS TELEMÁTICOS DURANTE A 3ª AVALIACIÓN. 

Criterios de cualificación: 

A CUALIFICACIÓN FINAL SERÁ FACENDO A MEDIA DE TODOS OS TRABALLOS 
PRESENTADOS POLO ALUMNO/A 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

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

 

 
Actividades 

TRABALLOS E TAREFAS TELEMÁTICAS, DE CARACTER INDIVIDUAL, DE REPASO, 
REFORZO E RECUPERACIÓN. 

CLASES VIRTUAIS EN VIVO E CONEXIÓN CO ALUMNADO. 

RESOLUCIÓN DE DÚBIDAS E CONSULTAS POR CORREO, CHAT, AULA VIRTUAL.. 

TRABALLOS IMPRESOS PARA ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONEXIÓN. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

EMPREGO DA PLATAFORMA CLASSROOM, CLASES VIRTUAIS, E CHAT. 

TAMÉN POR CORREO GMAIL, CONTA INDIVIDUAL DO CENTRO. 

TAREFAS SEMANAIS E PROBAS TELEMÁTICAS EN TEMPO REAL. 

TRABALLO EN PAPEL PARA ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE. 

 
 

Materiais e recursos 

ELABORACIÓN DE PROBAS DE REPASO DE CONTIDOS E REFORZO, 
TAMEN DE RECUPERACIÓN E AMPLIACIÓN, VÍA TELEMÁTICA E POR 
PAPEL IMPRESO PARA ALUMNADO SEN CONEXIÓN. 

RESOLUCIÓN DAS PROBAS E DAS TAREFAS PROPOSTAS. 

 

 

Nota relativa aos apartados 1, 2 e 3  no caso dun estudante 

con Atención ás Necesidades Específicas de Apoio 

Educativo: 

 
O alumno con Adaptación Curricular en Bioloxía-Xeoloxía durante o terceiro trimestre 

desenvolverá a toalidade das súas tarefas con unha orientación exclusivamente encamiñado 

á finalidade da recuperación da 1ªe 2ª avaliación que ten suspensas, para intentar que as 

recupere. Non se ampliará ningún dos estándares da terceira avaliación. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 

VALORACIÓN DOS TRABALLOS PRESENTADOS POLO ALUMNADO, ASÍ COMO 
O SEU INTERESE E ACTITUDE. 

NA 3ª AVALIACIÓN, VALORACIÓN DOS TRABALLOS TELEMÁTICOS, PERO SEN 
EFECTOS NEGATIVOS NA CUALIFICACIÓN DO ALUMNO/A E TENDO 
PRESENTE A SÚA AVALIACIÓN POSITIVA PARA ESE PROCESO DE 
RECUPERACIÓN 



 
 

   

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado nas clases telemáticas polo profesorado que 
imparte a materia. 
Desde xefatura de estudos se informará por correo electrónico a todo o 
alumnado. 

As familias serán informadas por Abalar e na páxina Web do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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CENTRO: IE Virxe do Mar 
CURSO: 2019-2020 
MATERIA:  
CLIMÁNTICA  
1º DE ESO 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS NATURAIS 
DATA:11/05/2020 

 
 

CURSO 2019-2020 
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. 



 
 
 

   

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Cli1. Diferenciar tempo de clima 

Cli1.1.  Dado unha serie de diálogos tomados da vida cotiá, de medios 
de comunicación e de textos, indicará si se refiren a tempo e clima 

Cli1.2. Completarán definicións incompletas con termos que ao facelo 
definan tempo e clima 

Cli2. Diferenciar  os principais elementos do clima Cli2.1 Relacionarán expresións cos elementos do clima correspondente 

Cli4. Analizar causas e consecuencias  do cambio climático 

Cli4.1 Diante de textose imaxes relativos a cambio climático, indicarán si 
se refiren a causas ou a consecuencias e analizarán estas 

Cli4.2 Relacionarán ilustracións e fotos con causas e consecuencias, 
expresando as razóns da selección 

Cli4.3 Analizaranse causas e consecuencias do cambio climático na 
contorna 

Cli5 Identificar solucións ao cambio climático 
Cli5.2 Redactarán a nivel sinxelo e breve situación que permitan 
adaptarse ao cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

70 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Na primeira e na segunda avaliación utilizáronse probas 
escritas e rexistros de respostas a actividades formuladas na clase. 
Tamén se fixo un rexistro da participación na clase. 
Dende o inicio da ensinanza telemática puxéronse a disposición dos 
estudantes as plataformas telemáticas de formación online do proxecto 
Climántica 

Instrumentos:  

 Preguntas a nivel de ensaio relativas aos criterios de avaliación. 

 Escalas de valoración sobre actividades. 

 Rexistro de respostas e de procedementos e actitudes. 

 Realización de traballos prácticos. 

 Cuestionarios online. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A cualificación do curso obtense da media da primeira e da segunda 
avaliación. Incorpórase a maiores do máximo de 10 puntos que se obtén 
desa media, a suma dun máximo de dous puntos outorgados polos 
traballos a través das plataformas de formación online 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro será unha proba obxectiva na que se obteña 10 
puntos por actividades desenvoltas no tempo de clases presenciais e 
elaborada seguindo os criterios establecidos na programación entregada 
en outubro. Haberá tamén preguntas de resposta voluntaria que 
incrementen nun máximo de  2 puntos o máximo de 10 outorgado polas 
preguntas da parte obrigatoria. Esas preguntas farán referencia ás 
actividades e traballos desenvoltas a través das plataformas de 
formación online de Climántica. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai estudantes coa materia pendente 
 

Criterios de cualificación: 
Non hai estudantes coa materia pendente  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Non hai estudantes coa materia pendente  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Desenvolvemento da secuencia de actividades relativas aos criterios de 
avaliación dos libros ClimaEuCambio e Eu Aprendo coas Escolas 
Climántica. 

 Publicación de produtos de sensibilización sobre o cambio climático en 
http://congresovirtual.climantica.org 

 Desenvolvemento das actividades que lles interesen rexistrándose no 
sistema de formación de causas e consecuencias co cambio climático ao 
que se accede a través deste enlace:  http://red.climantica.org/register/ 

 Desenvolvemento do vídeo xogo CLMNTK para construír unha 
poboación adaptada ao cambio climático:  http://xogo.climantica.org/?locale=gl 

 Realizarán de actividades online sobre boas prácticas para responder ao 
cambio climático:  http://eduprimaria.climantica.org/ 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A información trasladada pola Dirección e titorías non evidencia 
dificultades importantes de conexión e nas clases por vídeo clases .  
Por tanto a metodoloxía é da  rede iberoamericana do proxecto 
Climántica que recibiu no ano 2010 a recomendación do Enviado 
Especial das Nacións Unidas para o Cambio Climático e que no 2019 
tamén recibiu o máximo patrocinio da UNESCO e que queda descrito 
nestes artigos da Revista de Innovación Educativa da Universidade 
de Santiago de Compostela:  

file:///C:/Users/usuario/Downloads/6341-Texto%20do%20artigo-32682-1-10-
20191115.pdf 

Materiais e recursos 

 Libro ClimaEuCambio 

 Libro Aprendemos coas Escolas Climántica 

 Materiais didácticos do apartado biblioteca de 
www.climantica.org  

 Ferramentas de actividades Drive 

 Actividades online de causas consecuencias e mitigación do 
cambio climático do proxecto Climántica. 

 Actividades online do apartado Exercicios do portal de 
Climántica. 

 Video xogo CLMNTK: http://xogo.climantica.org/?locale=gl 

 Páxinas web diversas 

 Ferramentas G Suite de iesvirxedomar.gal integradas todas elas 
na aula virtual Classroom con carpeta compartida con cada 
estudante onde se integran todos os recursos, as tarefas, a 
comunicación chat, documentos Drive modificados con 
correccións e matizacións e clases por vídeo conferencia Meet. 

http://congresovirtual.climantica.org/
http://red.climantica.org/register/
http://xogo.climantica.org/?locale=gl
http://eduprimaria.climantica.org/
file:///C:/Users/usuario/Downloads/6341-Texto%20do%20artigo-32682-1-10-20191115.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/6341-Texto%20do%20artigo-32682-1-10-20191115.pdf
http://www.climantica.org/
http://xogo.climantica.org/?locale=gl
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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.  

Publicidade  
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 


