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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Ampliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

B2.4. 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. 

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. 

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. 

Reforzo 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

B3.1. Recoñecer a importancia da BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e 
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biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos. 

aplica criterios de clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas máis comúns co 
seu grupo taxonómico. 

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

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

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. 

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

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

 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación empregados durante a docencia 

telemática son: 
 Análise das producións do alumnado enviadas a través da aula virtual 

ou ó correo electrónico. 
 Recopilación de todos os materiais entregados durante este período.  

Instrumentos: 
 Fichas de traballo individuais. 
 Cuestionarios e formularios. 
 Traballos escritos.  
 Actividades de tipo concurso (Kahoot, Quizziz...) 

Cualificación final 

A nota final de curso obterase da seguinte forma:  
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da primeira avaliación. 
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da segunda avaliación. 
 Sumaranse eses resultados anteriores e, sobre esa nota, engadirase 

ata 1,5 puntos polo traballo realizado durante a terceira avaliación. Para iso, 
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terase en conta: a entrega de todas as tarefas propostas e, na medida das 
posibilidades, nos prazos indicados; así como a calidade dos traballos 
presentados.  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

No caso de necesidade de proba de setembro, os contidos a avaliar serán 
os impartidos na primeira e na segunda avaliación (unidades 1 a 6). Non se 
incluirán nesta proba os contidos ampliados na terceira, por posible 
dificultade no seguimento desta materia, evitando así que os alumnos se 
poidan ver desfavorecidos por esta circunstancia.  

Alumnado 
de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Mantéñense os mesmos que na programación inicial. 

Criterios de cualificación: 
Os alumnos de 2º de ESO coa materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO 

suspensa teñen deseñado un plan de recuperación específico, recollido na 
programación inicial do curso.  
Dadas as circunstancias actuais, non foi posible realizar a proba escrita da 
segunda avaliación, e a cualificación obtívose exclusivamente das notas dos 
boletíns entregados.  
O alumnado cunha ou as dúas avaliacións suspensas, non terá o exame final 
de pendentes nesta terceira avaliación e a nota final obterase da nota dos 
boletíns de recuperación que deben ser entregados durante o mes de maio. 

 A cualificación final do curso obterase do seguinte xeito en función do caso 
concreto: 

 O alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas, terá 
como nota final do curso a media das dúas avaliacións, como estaba 
previsto na programación inicial.  

 O alumnado que tiña as dúas avaliacións suspensas e entregue os 
boletíns de recuperación, será cualificado coa nota media destes 
boletíns de actividades de recuperación (son dous boletíns, un por 
avaliación).  

 O alumnado que tiña unha avaliación suspensa, terá un boletín de 
actividades de recuperación desa avaliación. A nota obtida fará 
media coa da avaliación aprobada e esa será a nota final de curso. 

Se algún dos alumnos non supera a materia, terá a proba de setembro, na 
que se avaliará dos contidos dos boletíns da 1ª e 2ª avaliación. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Os procedementos de avaliación empregados durante a docencia 

telemática son: 
 Análise dos boletíns de actividades de recuperación do alumnado 

enviados a través do correo electrónico. 
Como  instrumentos de avaliación empréganse os cuestionarios de 

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

Actividades 

Dentro das posibilidades da docencia telemática, as actividades propostas 
son de presentación variada e de diferente grao de complexidade: relacionar 
conceptos, interpretar gráficas e esquemas, visualizar vídeos e extraer 
información deles, buscar información concreta en internet e contestar a 
preguntas propostas, realizar cuestionarios, completar táboas con 
conceptos esenciais, actividades interactivas, elaborar un mural, xogos 
didácticos, etc. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A metodoloxía seguida durante este período de teledocencia consiste no 
seguinte: 

-Semanalmente envíase ó alumnado ó correo electrónico un guión co 
traballo a realizar durante esa semana, orientando por días o que deben ir 
desenvolvendo.  

-Na medida do posible, débense respectar os prazos de entrega 
semanal indicados, pero aínda así as recollidas de material flexibilízanse 
tendo en conta o caso particular de cada alumno/a. 

-Todo o material necesario para o seguimento das tarefas está 
dispoñible na aula virtual do centro na materia deste curso, clasificado por 
unidades didácticas e por semanas. Ademais, os alumnos teñen sempre a 
disposición o correo para preguntar dúbidas e axudarlles na resolución das 
actividades. 

-Unha vez corrixidas as actividades entregadas, sonlles reenviadas para 
que o alumnado poida ver o traballo que fixo correctamente, analizar os 
posibles erros que tivo e preguntar dúbidas a partir deles.  

En canto á organización da materia, das catro sesións semanais das que 
dispoñemos, tres dedícanse a avanzar materia e unha a repaso de contidos 
de unidades anteriores. Decidiuse organizalo así tendo en conta as seguintes 
características particulares do grupo: 

1- Os resultados por parte do alumnado en bioloxía e xeoloxía foron 
satisfactorios durante todo o curso e non se rexistran xa casos de alumnos 
suspensos na primeira nin na segunda avaliación (algún suspenso na 
primeira avaliación, xa tiña esa parte recuperada). 

2- O seguimento das clases telemáticas por parte do alumnado é 
satisfactorio desde o principio na meirande parte dos casos (a día de hoxe 
hai seguimento habitual na totalidade deles).  

3- Dedicar a avaliación exclusivamente a repaso podería levar ó 
alumnado a desmotivación, por reincidir repetitivamente no mesmo, 
impedindo o seu progreso na materia e orixinando así carencias para os 
cursos seguintes. 

Tendo todo isto en conta, decidiuse avanzar en contidos esenciais e 
desenvolver tamén unha sesión de repaso semanal para afianzar ben todos 
aqueles coñecementos que os estudantes xa tiñan adquiridos. 
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Materiais e 
recursos 

Para o seguimento desta materia, o alumnado dispón do curso na aula 
virtual do centro e do correo electrónico.  

A través destes medios teñen ó seu alcance todo o necesario para o estudo 
e repaso das unidades: guión de traballo semanal, vídeos, fichas, 
cuestionarios, páxinas de consulta en internet, animacións, xogos e 
concursos de repaso (Kahoot, Quizziz) etc. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para a comunicación co alumnado e coas familias, en 1º de ESO emprégase 
fundamentalmente o correo electrónico e a aula virtual do centro. 

Publicidade Esta información será publicada na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Ampliación 

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

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de 
cada sistema implicados nas funcións de relación. 
BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función 
de relación, e identifica o órgano ou a estrutura 
responsables de cada proceso. 
BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e 
relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se 
atopan. 

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

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

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

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

Reforzo 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

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

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

B3.1. Catalogar os niveis de organización da 
materia viva (células, tecidos, órganos e 
aparellos ou sistemas) e diferenciar as 
principais estruturas celulares e as súas 
funcións. 

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

B3.2. Diferenciar os tecidos máis 
importantes do ser humano e a súa función. 

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

B3.14. Explicar os procesos fundamentais da 
nutrición, utilizando esquemas gráficos dos 
aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos 
e esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas 
implicados na función de nutrición, e relaciónao coa 
súa contribución no proceso. 

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición 
que realiza cada aparello implicado. 

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

B3.16. Identificar os compoñentes dos 
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio 
e excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

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

B6.3. Utilizar fontes de información variada, 
e discriminar e decidir sobre elas e os 
métodos empregados para a súa obtención. 

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación empregados durante a docencia 

telemática son: 
 Análise das producións do alumnado enviadas a través da aula virtual 

ou ó correo electrónico. 
 Recopilación de todos os materiais entregados durante este período. 

Instrumentos: 
 Fichas de traballo individuais. 
 Cuestionarios e formularios. 
 Traballos escritos.  

Cualificación final 

A nota final de curso obterase da seguinte forma:  
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da primeira avaliación. 
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da segunda avaliación. 

Sumaranse eses resultados anteriores e, sobre esa nota, engadirase ata 1,5 
puntos polo traballo realizado durante a terceira avaliación. Para iso, terase 
en conta: a entrega de todas as tarefas propostas e, na medida das 
posibilidades, nos prazos indicados; así como a calidade dos traballos 
presentados. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

No caso de necesidade de proba de setembro, os contidos a avaliar serán 
os impartidos na primeira e na segunda avaliación (unidades 1 a 4). Non se 
incluirán nesta proba os contidos ampliados na terceira, por posible 
dificultade no seguimento desta materia, evitando así que os alumnos se 
poidan ver desfavorecidos por esta circunstancia. 

Alumnado 
de materia 
pendente 

Neste curso non hai alumnado coa materia de Bioloxía e Xeoloxía de cursos 
anteriores pendente.  

 
 
 

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

Actividades 

Dentro das posibilidades da docencia telemática, as actividades propostas 
son de presentación variada e de diferente grao de complexidade: relacionar 
conceptos, interpretar gráficas e esquemas, visualizar vídeos e extraer 
información deles, buscar información concreta en internet e contestar a 
preguntas propostas, realizar cuestionarios, completar táboas con 
conceptos esenciais, actividades interactivas, xogos didácticos, etc. 
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Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A metodoloxía seguida durante este período de teledocencia consiste no 
seguinte: 

-Semanalmente envíase ó alumnado ó correo electrónico a información 
co traballo a realizar durante esa semana. 

-Na medida do posible, débense respectar os prazos de entrega 
semanal indicados, pero aínda así as recollidas de material flexibilízanse 
tendo en conta o caso particular de cada alumno/a. 

-Todo o material necesario para o seguimento das tarefas da semana 
está dispoñible na aula virtual do centro na materia deste curso, clasificado 
por unidades didácticas. Ademais, os alumnos teñen sempre a disposición o 
correo para preguntar dúbidas e axudarlles na resolución das tarefas. 

-Unha vez corrixidas as actividades entregadas, coméntanselles 
individualmente mediante correo electrónico as conclusións do traballo 
realizado, indicando o que se fixo adecuadamente e aquilo no que se debe 
mellorar.  

En canto á organización da materia, combínase a ampliación de contidos 
esenciais para os vindeiros cursos co repaso daqueles básicos de unidades 
anteriores, para que queden ben afianzados.  

Materiais e 
recursos 

Para o seguimento desta materia, o alumnado dispón do curso na aula 
virtual do centro e do correo electrónico.  

A través destes medios teñen ó seu alcance todo o necesario para o estudo 
e repaso das unidades: información co traballo semanal, vídeos, fichas, 
cuestionarios, páxinas de consulta en internet, animacións, xogos de repaso, 
etc. 

No caso da necesidade, déuselle ó alumnado a posibilidade de conectarse 
por videoconferencia empregando a plataforma Webex para resolución de 
dúbidas, aclaracións, etc. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para a comunicación co alumnado e coas familias, en 3º de ESO emprégase 
fundamentalmente o correo electrónico e a aula virtual do centro. 

No caso da necesidade, déuselle ó alumnado a posibilidade de conectarse 
por videoconferencia empregando a plataforma Webex para resolución de 
dúbidas, aclaracións, etc. 

Publicidade Esta información será publicada na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Ampliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

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

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

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

BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 

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

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. 

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

B3.2. Comparar adaptacións dos seres 
vivos a diferentes medios, mediante a 
utilización de exemplos. 

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

B3.3. Categorizar os factores ambientais 
e a súa influencia sobre os seres vivos, e 
recoñecer o concepto de factor 
limitante e límite de tolerancia. 

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

B3.4. Identificar as relacións 
intraespecíficas e interespecíficas como 
factores de regulación dos ecosistemas. 

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia 
na regulación dos ecosistemas, [interpretando casos 
prácticos en contextos reais]. 

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. 

B3.8. Contrastar algunhas actuacións 
humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar a súa influencia e argumentar as 
razóns de certas actuacións individuais e 
colectivas para evitar a súa 
deterioración.  

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que 
teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: 
contaminación, desertización, esgotamento de recursos, 
etc. 

BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións 
para a mellora ambiental e analiza desde distintos puntos 
de vista un problema ambiental do contorno próximo, 
elabora informes e preséntaos utilizando distintos medios. 

B3.10. Contrastar argumentos a favor 
da recollida selectiva de residuos e a súa 
repercusión a nivel familiar e social. 

BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e 
da reutilización de recursos materiais. 
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Reforzo 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

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

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

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. 

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. 

B2.6. Comprender e comparar os 
modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a 
estrutura e a composición da Terra. 

B4.3. Discriminar e decidir sobre as 
fontes de información e os métodos 
empregados para a súa obtención. 

BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas 
TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

 
 

  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación empregados durante a docencia 

telemática son: 
 Análise das producións do alumnado enviadas a través da aula virtual 

ou ó correo electrónico. 
 Recopilación de todos os materiais entregados durante este período. 

Instrumentos: 
 Fichas de traballo individuais. 
 Cuestionarios e formularios. 
 Traballos escritos.  
 Actividades de tipo concurso (Kahoot, Quizziz...) 

Cualificación final 

A nota final de curso obterase da seguinte forma:  
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da primeira avaliación. 
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da segunda avaliación. 

Sumaranse eses resultados anteriores e, sobre esa nota, engadirase ata 1,5 
puntos polo traballo realizado durante a terceira avaliación. Para iso, terase 
en conta: a entrega de todas as tarefas propostas e, na medida das 
posibilidades, nos prazos indicados; así como a calidade dos traballos 
presentados. 
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Proba 
extraordinaria 
de setembro 

No caso de necesidade de proba de setembro, os contidos a avaliar serán 
os impartidos na primeira e na segunda avaliación (unidades 1, 2, 3, 6, 7 e 8). 
Non se incluirán nesta proba os contidos ampliados na terceira, por posible 
dificultade no seguimento desta materia, evitando así que os alumnos se 
poidan ver desfavorecidos por esta circunstancia.  

Alumnado 
de materia 
pendente 

Neste curso non hai alumnado coa materia de Bioloxía e Xeoloxía de cursos 
anteriores pendente. 

 
 
 

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

Actividades 

Dentro das posibilidades da docencia telemática, as actividades propostas 
son de presentación variada e de diferente grao de complexidade: relacionar 
conceptos, interpretar gráficas e esquemas, visualizar vídeos e extraer 
información deles, buscar información concreta en internet e contestar a 
preguntas propostas, realizar cuestionarios, completar táboas con 
conceptos esenciais, actividades interactivas, xogos didácticos e concursos, 
etc. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A metodoloxía seguida durante este período de teledocencia consiste no 
seguinte: 

-Semanalmente envíase ó alumnado ó correo electrónico un guión co 
traballo a realizar durante esa semana, orientando por días o que deben ir 
desenvolvendo.  

-Na medida do posible, débense respectar os prazos de entrega semanal 
indicados, pero aínda así as recollidas de material flexibilízanse tendo en 
conta o caso particular de cada alumno/a. 

-Todo o material necesario para o seguimento das tarefas da semana está 
dispoñible na aula virtual do centro na materia deste curso, clasificado por 
unidades didácticas e por semanas. Ademais, os alumnos teñen sempre a 
disposición o correo para preguntar dúbidas e axudarlles na resolución das 
tarefas.  

-Unha vez corrixidas as actividades entregadas, sonlles reenviadas para 
que o alumnado poida ver o traballo que fixo correctamente, analizar os 
posibles erros que tivo e preguntar dúbidas a partir deles.  

En canto á organización da materia, dado que ningún alumno ten ningunha 
avaliación anterior suspensa e hai un bo seguimento telemático da materia, 
decidiuse avanzar nesta terceira avaliación en contidos esenciais para o 
vindeiro curso, para evitar que existan lagoas que resulten prexudiciais para 
os/as alumnos/as e minimizar na medida do posible os efectos a longo prazo 
da ausencia de clases presenciais. 

Porén, tal como se lle comunicou ó alumnado, resérvanse un conxunto de 
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sesións a finais de curso para repasar contidos esenciais das outras 
avaliacións. 

Materiais e 
recursos 

Para o seguimento desta materia dispoñen do curso na aula virtual do 
centro e do correo electrónico.  

A través destes medios ponse á súa disposición todo o necesario para o 
estudo e repaso das unidades: guión de traballo semanal, vídeos, fichas, 
cuestionarios e formularios, páxinas de consulta en internet, animacións, 
xogos e concursos de repaso (kahoot, Quizziz) etc. 

No caso da necesidade, déuselle ó alumnado a posibilidade de conectarse 
por videoconferencia empregando a plataforma Webex para resolución de 
dúbidas. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para a comunicación co alumnado e coas familias, en 4º de ESO emprégase 
fundamentalmente o correo electrónico e a aula virtual do centro.  

No caso da necesidade, déuselle ó alumnado a posibilidade de conectarse 
por videoconferencia empregando a plataforma Webex para resolución de 
dúbidas, aclaracións, etc. 

Publicidade Esta información será publicada na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Ampliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución 
sexual. 

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

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

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

B6.27. Describir as fases do desenvolvemento 
embrionario. 

BXB6.27.1. Identifica as fases do 
desenvolvemento embrionario e os 
acontecementos característicos de cada unha. 
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B7.1. Interpretar os métodos de estudo da Terra 
e identificar as súas achegas e as súas limitacións. 

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

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

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

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. 

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. 

B9.2. 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. 

Reforzo 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

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. 

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. 

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

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

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación empregados durante a docencia 

telemática son: 
 Análise das producións do alumnado enviadas a través da aula virtual 

ou ó correo electrónico. 
 Recopilación de todos os materiais entregados durante este período. 

Instrumentos: 
 Fichas de traballo individuais. 
 Cuestionarios e formularios. 
 Traballos escritos. 
 Actividades de tipo concurso (Kahoot, Quizziz...) 

Cualificación final 

A nota final de curso obterase da seguinte forma:  
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da primeira avaliación. 
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da segunda avaliación. 

Sumaranse eses resultados anteriores e, sobre esa nota, engadirase ata 1,5 
puntos polo traballo realizado durante a terceira avaliación. Para iso, terase 
en conta: a entrega de todas as tarefas propostas e, na medida das 
posibilidades, nos prazos indicados; así como a calidade dos traballos 
presentados. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

No caso de necesidade de proba de setembro, os contidos a avaliar serán 
os impartidos na primeira e na segunda avaliación (unidades 1 a 9). Non se 
incluirán nesta proba os contidos ampliados na terceira, por posible 
dificultade no seguimento desta materia, evitando así que os alumnos se 
poidan ver desfavorecidos por esta circunstancia. 

Alumnado 
de materia 
pendente 

Neste curso non hai alumnado coa materia de Bioloxía e Xeoloxía de cursos 
anteriores pendente. 

 
 
 

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

Actividades 

Dentro das posibilidades da docencia telemática, as actividades propostas 
son de presentación variada e de diferente grao de complexidade: relacionar 
conceptos, interpretar gráficas e esquemas, visualizar vídeos e extraer 
información deles, buscar información concreta en internet e contestar a 
preguntas propostas, realizar cuestionarios, completar táboas con 
conceptos esenciais, comentar noticias de prensa en relación ós temas 
impartidos, etc. 
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Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A metodoloxía seguida durante este período de teledocencia consiste no 
seguinte: 

-Semanalmente envíase ó alumnado ó correo electrónico un guión co 
traballo a realizar durante esa semana, orientando por días o que deben ir 
desenvolvendo.  

-Na medida do posible, débense respectar os prazos de entrega 
semanal indicados, pero aínda así as recollidas de material flexibilízanse 
tendo en conta o caso particular de cada alumno/a. 

-Todo o material necesario para o seguimento das tarefas da semana 
está dispoñible na aula virtual do centro na materia deste curso, clasificado 
por unidades didácticas e por semanas. Ademais, os alumnos teñen sempre 
a disposición o correo para preguntar dúbidas e axudarlles na resolución das 
tarefas.  

-Unha vez corrixidas as actividades entregadas, sonlles reenviadas para 
que o alumnado poida ver o traballo que fixo correctamente, analizar os 
posibles erros que tivo e preguntar dúbidas a partir deles.  

En canto á organización da materia, decidiuse avanzar nesta terceira 
avaliación en contidos esenciais para o vindeiro curso, para evitar que 
existan lagoas que resulten prexudiciais para os/as alumnos/as e minimizar 
na medida do posible os efectos a longo prazo da ausencia de clases 
presenciais. Especialmente tendo en conta que unha parte importante da 
terceira avaliación é sobre xeoloxía e hai varios/as alumnos/as que 
manifestaron a intención de cursar esta materia en 2º de bacharaleto. Non 
impartir estes contidos básicos suporía un claro retraso no avance en 2º de 
bacharelato, o que sería moi prexudicial para o alumnado. 

No caso dos alumnos que tivesen algunha avaliación anterior suspensa, 
enviáronselle tarefas deseñadas especificamente para recuperalas e, que ó 
mesmo tempo, lles permitisen continuar co seguimento da nova materia.  

Ademais, tal como se lle comunicou ó alumnado, resérvanse un conxunto 
de sesións a finais de curso para repasar contidos esenciais das outras 
avaliacións. 

Materiais e 
recursos 

Para o seguimento desta materia dispoñen do curso na aula virtual do 
centro e do correo electrónico.  

A través destes medios ponse á súa disposición todo o necesario para o 
estudo e repaso das unidades: guión de traballo semanal, vídeos, fichas, 
cuestionarios, páxinas de consulta en internet, animacións, xogos e 
concursos de repaso (Kahoot, Quizziz) etc. 

No caso da necesidade, déuselle ó alumnado a posibilidade de conectarse 
por videoconferencia empregando a plataforma Webex para resolución de 
dúbidas, aclaracións, etc. 
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4. Información e publicidade 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Para a comunicación co alumnado e coas familias, en 1º de Bacharelato 
emprégase fundamentalmente o correo electrónico e a aula virtual do 
centro.  

No caso da necesidade, déuselle ó alumnado a posibilidade de conectarse 
por videoconferencia empregando a plataforma Webex para resolución de 
dúbidas, aclaracións, etc. 

Publicidade Esta información será publicada na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Desenvólvense todos os estándares recollidos na programación inicial e todas as competencias 
que constan nela para esta materia.  
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación empregados durante a docencia telemática 

son: 
 Análise das producións do alumnado enviadas a través da aula virtual ou 

ó correo electrónico. 
 Recopilación de todos os materiais entregados durante este período. 
 Observación sistemática das respostas a preguntas orais e da súa 

participación durante as clases por videoconferencia empregando a plataforma 
Zoom inicialmente e logo Webex. 

Instrumentos: 
 Boletíns de traballo individuais. 
 Cuestionarios e formularios. 
 Traballos escritos. 

Cualificación 
final 

A nota final de curso obterase da seguinte forma:  
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da primeira avaliación. 
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da segunda avaliación. 

Sumaranse eses resultados anteriores e, sobre esa nota, engadirase ata 1,5 
puntos polo traballo realizado durante a terceira avaliación. Para iso, terase en 
conta: a entrega de todas as tarefas propostas e, na medida das posibilidades, 
nos prazos indicados; a calidade dos traballos presentados e a asistencia e a 
participación nas videoconferencias (salvo imposibilidade xustificada).  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

No caso de necesidade de proba de setembro, os contidos a avaliar serán os 
impartidos na primeira e na segunda avaliación (unidades 1 a 13). Non se 
incluirán nesta proba os contidos ampliados na terceira, por posible dificultade 
no seguimento desta materia, evitando así que os alumnos se poidan ver 
desfavorecidos por esta circunstancia. 

Alumnado 
de 

materia 
pendente 

Non hai alumnado coa materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de bacharelato 
pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Dentro das posibilidades da docencia telemática, as actividades propostas 
son de presentación variada, pero sempre seguindo a liña marcada pola 
tipoloxía de exercicios requeridos nas probas de bioloxía de ABAU: 
definicións; interpretación e explicación de gráficas, debuxos e esquemas; 
explicación de conceptos e/ ou as diferenzas entre varios deles; 
desenvolvemento de preguntas curtas; problemas; etc.  

En todas as unidades hai boletíns de exercicios para resolver e entregar ó 
final do tema, o que permite afianzar os contidos estudados nesa unidade. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A metodoloxía seguida durante este período de teledocencia consiste no 
seguinte: 

-Temos catro sesións semanais de clases por videoconferencia 
empregando a plataforma Webex. Nestas sesións explícanse os contidos 
esenciais para o seguimento da materia, realízanse tarefas...  

-Todo o material necesario para o seguimento das clases está dispoñible 
na aula virtual do centro na materia deste curso, clasificado por unidades 
didácticas. Ademais, os alumnos teñen sempre a disposición o correo e o 
whatsapp para preguntar dúbidas e axudarlles na resolución das tarefas.  

-A maiores, entréganse boletíns, que son corrixidos e reenviados para 
que vexan o traballo que desenvolveron correctamente, analicen os erros e 
pregunten dúbidas a partir deles. 

-Unha vez finalizado o temario do curso (principios de maio) 
comezaremos coas clases de repaso encamiñadas á preparación de ABAU. 

Materiais e 
recursos 

Para o seguimento desta materia dispoñen da plataforma de 
videoconferencia Webex, do curso na aula virtual do centro, do correo 
electrónico e de whatsapp. 

A través destes medios ponse á súa disposición todo o necesario para o 
estudo e repaso das unidades: presentacións de Powerpoint, apuntamentos, 
boletíns de exercicios, noticias e vídeos de interese relacionados con cada 
unidade, páxinas de consulta e ampliación, animacións sobre contidos clave, 
artigos específicos, etc. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información 
ao alumnado 
e ás familias 

Para a comunicación co alumnado e coas familias, en 2º de bacharelato  
emprégase a plataforma Webex, o correo electrónico, whatsapp e a aula virtual 
do centro. 

Publicidade Esta información será publicada na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Desenvólvense todos os estándares recollidos na programación inicial e todas as competencias 
que constan nela para esta materia.  
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Os procedementos de avaliación empregados durante a docencia telemática 

son: 
 Análise das producións do alumnado enviadas a través da aula virtual ou 

ó correo electrónico. 
 Recopilación de todos os materiais entregados durante este período. 
 Observación sistemática das respostas a preguntas orais e da súa 

participación durante as clases por videoconferencia empregando a 
plataforma Zoom inicialmente e logo Webex. 

Instrumentos: 
 Boletíns de traballo individuais. 
 Cuestionarios e formularios. 
 Traballos escritos. 

Cualificación 
final 

A nota final de curso obterase da seguinte forma:  
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da primeira avaliación. 
 Aplicarase o 50% sobre a cualificación da segunda avaliación. 

Sumaranse eses resultados anteriores e, sobre esa nota, engadirase ata 1,5 
puntos polo traballo realizado durante a terceira avaliación. Para iso, terase en 
conta: a entrega de todas as tarefas propostas e, na medida das posibilidades, 
nos prazos indicados; a calidade dos traballos presentados e a asistencia e a 
participación nas videoconferencias (salvo imposibilidade xustificada).  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

No caso de necesidade de proba de setembro, os contidos a avaliar serán os 
impartidos na primeira e na segunda avaliación (unidades 1 a 8). Non se 
incluirán nesta proba os contidos ampliados na terceira, por posible dificultade 
no seguimento desta materia, evitando así que os alumnos se poidan ver 
desfavorecidos por esta circunstancia. 

Alumnado 
de 

materia 
pendente 

Non hai alumnado coa materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de bacharelato 
pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Dentro das posibilidades da docencia telemática, as actividades propostas 
son de presentación variada, pero sempre seguindo a liña marcada pola 
tipoloxía de exercicios requeridos nas probas de xeoloxía de ABAU: 
definicións; interpretación e explicación de gráficas, debuxos e esquemas; 
explicación de conceptos e/ ou as diferenzas entre varios deles; 
desenvolvemento de preguntas curtas; relación de conceptos; interpretación 
e realización de cortes xeolóxicos, etc.  

En todas as unidades hai boletíns de exercicios ou cortes xeolóxicos para 
resolver e entregar ó final do tema, o que permite afianzar os contidos 
estudados nesa unidade. 

Metodoloxía 
(alumnado 

con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

A metodoloxía seguida durante este período de teledocencia consiste no 
seguinte: 

-Temos catro sesións semanais de clases por videoconferencia 
empregando a plataforma Webex. Nestas sesións explícanse os contidos 
esenciais para o seguimento da materia, realízanse tarefas...  

-Todo o material necesario para o seguimento das clases está 
dispoñible na aula virtual na materia deste curso, clasificado por unidades 
didácticas. Ademais, os alumnos teñen sempre a disposición o correo e o 
whatsapp para preguntar dúbidas e axudarlles na resolución das tarefas.  

-A maiores, entréganse boletíns ou cortes xeolóxicos, que son corrixidos 
e reenviados para que vexan o traballo que desenvolveron correctamente, 
analicen os erros e pregunten dúbidas a partir deles. 

-Unha vez finalizado o temario do curso (principios de maio) 
comezaremos coas clases de repaso encamiñadas á preparación de ABAU. 

Materiais e 
recursos 

Para o seguimento desta materia dispoñen da plataforma de 
videoconferencia Webex, do curso na aula virtual do centro, do correo 
electrónico e de whatsapp. 

A través destes medios ponse á súa disposición todo o necesario para o 
estudo e repaso das unidades: presentacións de Powerpoint, apuntamentos, 
boletíns de exercicios, noticias e vídeos de interese relacionados con cada 
unidade, páxinas de consulta e ampliación, animacións sobre contidos clave, 
artigos específicos, etc. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información 
ao alumnado 
e ás familias 

Para a comunicación co alumnado e coas familias, en 2º de bacharelato 
emprégase a plataforma Webex, o correo electrónico, whatsapp e a aula 
virtual do centro. 

Publicidade Esta información será publicada na páxina web do centro. 
 


