
DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

CURSO E MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1. O Universo. 

● Unidade 2. A Xeosfera. 

● Unidade 3. A Atmosfera. 

● Unidade 4. A Hidrosfera. 

2º trimestre: 

● Unidade 5: A Biosfera. 

● Unidade 6: Os Reinos Monera, Protoctista e Fungi. 

● Unidade 7: O Reino Animal. Invertebrados

● Unidade 8: O Reino Animal. Vertebrados

3º Trimestre: 

● Unidade 9: O Reino Vexetal 

● Unidade 10. Ecosistemas

 TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.0  *

UN.1 *

UN.2 * *

UN.3 *

UN.4 * *

UN.5 *

UN.6 * *

UN.7 *

UN.8 *

UN.9 * *

UN.10 * *

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Apartado Instrumentos de avaliación Ponderación

A Producións propias (traballo 20%



diario, resolución de 

actividades (libreta e aula 

virtual) na aula e na casa, 

traballos individuais ou grupais 

e actitude

B Probas escritas 80%

APTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que dende o principio de curso levamos instruíndo ao alumnado no uso da Aula Virtual, 
faríase o seguimento dos contidos e actividades por este medio. 

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Procuraríamos deixar algunha hora lectiva libre para a 
realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel alumnado
que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar estes impresos por 
correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 
resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría a 
posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

CURSO E MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1. A organización do corpo humano. 

● Unidade 2. A saúde e o sistema inmunitario. 

● Unidade 3. Alimentación e nutrición.

2º trimestre:

● Unidade 4. Función de nutrición I

● Unidade 5. Función de nutrición II

● Unidade 6: Función de relación I

3º Trimestre: 

● Unidade 7: Función de relación II

● Unidade 8: Reprodución humana

● Unidade 9: Xeoloxía

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ



UN.0  *

UN.1 *

UN.2 * *

UN.3 * *

UN.4 *

UN.5 *

UN.6 *

UN.7 *

UN.8 *

UN.9 *

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Apartado Instrumentos de avaliación Ponderación

A Producións propias (traballo 

diario, resolución de 

actividades (libreta e aula 

virtual) na aula e na casa, 

traballos individuais ou grupais 

e actitude

20%

B Probas escritas 80%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que dende o principio de curso levamos instruíndo ao alumnado no uso da Aula Virtual, 
faríase o seguimento dos contidos e actividades por este medio. 

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana e adicaríase o 4º día 
para a realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel 
alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar estes 
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 
resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría a 
posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 



CURSO E MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1ª. Herdanza e xenética

● Unidade 2ª. A organización celular dos seres vivos

● Unidade 3ª. Unidade 9. A orixe e a evolución da vida

2º trimestre: 

● Unidade 4ª. A organización celular dos seres vivos

● Unidade 5ª. Estrutura e dinámica dos ecosistemas

● Unidade 6º. A actividade humana e o medio ambiente

3º Trimestre: 

● Unidade 7ª. Estrutura e dinámica da Terra

● Unidade 8ª. Tectónica e relevo

● Unidade 9ª. Historia da Terra

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.0  *

UN.1ª * *

UN.2ª *

UN.3ª * *

UN.4ª *

UN.5ª *

UN.6ª *

UN.7ª *

UN.8ª * *

UN.9 * *

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Apartado Instrumentos de avaliación Ponderación

A Producións propias (traballo 

diario, resolución de 

actividades (libreta e aula 

virtual) na aula e na casa, 

traballos individuais ou grupais 

20%



e actitude

B Probas escritas 80%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que dende o principio de curso levamos instruíndo ao alumnado no uso da Aula Virtual, 
faríase o seguimento dos contidos e actividades por este medio. 

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana e adicaríase o 4º día 
para a realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel 
alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar estes 
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 
resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría a 
posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

CURSO E MATERIA: CIENCIAS APLICADAS Á FORMACIÓN PROFESIONAL- 4º ESO

CONTIDOS 

1º trimestre. 

● BLOQUE 1: Técnicas instrumentais básicas - 18 s

● BLOQUE 2: Aplicacións da ciencia na conservación ambiental -18 s

2º trimestre: 

● BLOQUE 3: Investigación, desenvolvemento e innovación -33 s

3º trimestre: 

● BLOQUE 4: Proxecto de investigación 30 s

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.0  *

Bloque
I

* *

Bloque
II

* *

Bloque
III

* * *



Bloque
IV

* + *

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Apartado Instrumentos de avaliación Ponderación

A Producións propias (traballo 

diario, resolución de 

actividades (libreta e aula 

virtual) na aula e na casa, 

traballos individuais ou grupais 

e actitude

20%

B Probas escritas 80%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que dende o principio de curso levamos instruíndo ao alumnado no uso da Aula Virtual, 
faríase o seguimento dos contidos e actividades por este medio. 

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse dúas clases por semana e adicaríase o 3º 
día para a realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel
alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar estes 
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 
resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría a 
posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

CURSO E MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACH

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1. Orixe e estrutura do noso planeta

● Unidade 2. Dinámica litosférica

● Unidade 3. Os procesos xeolóxicos internos. Magmatismo

● Unidade 4. Metamorfismo e tectónica

● Unidade 5. Meteorización e sedimentoxénese. 

● Unidade 6. Petroxénese



● Unidade 7: A historia do noso planeta

2º trimestre: 

● Unidade 8. Os seres vivos e a súa organización

● Unidade 9.  A importancia da biodiversidade

● Unidade 10. Evolución e clasificación dos seres vivos

● Unidade 11. A árbore da vida

● Unidade 12. Diferenciación e especialización celular

● Unidade 13. A nutrición das plantas

3º Trimestre:

● Unidade 14. A relación das plantas e a regulación do seu crecemento

● Unidade 15. A reproducíón das plantas

● Unidade 16. Nutrición en animais: dixestión e respiración

● Unidade 17.  Relación en animais: receptores e efectores

● Unidade 18. Relación en animais: receptores e efectores

● Unidade 19. Coordinación nerviosa e hormonal dos animais

● Unidade 20. Reprodución en animais

 TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.0  *

UN.1 *

UN.2 *

UN.3 * *

UN.4 *

UN.5 *

UN.6 * *

UN.7 *

UN.8 *

UN.9 *

UN.10 * *

UN.11 *

UN. 12 * *

UN.13 *

UN.14 *



UN. 15 *

UN.16 * *

UN. 17 *

UN. 18 * *

UN. 19 *

UN. 20 *

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Apartado Instrumentos de avaliación Ponderación

A Producións propias (traballo 

diario, resolución de 

actividades (libreta e aula 

virtual) na aula e na casa, 

traballos individuais ou grupais 

e actitude

20%

B Probas escritas 80%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que dende o principio de curso levamos instruíndo ao alumnado no uso da Aula Virtual, 
faríase o seguimento dos contidos e actividades por este medio. 

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana e adicaríase o 4º día 
para a realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel 
alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar estes 
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 
resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría a 
posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 



CURSO E MATERIA: ANATOMÍA APLICADA 1º BACH

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1. As características do movemento

● Unidade 2. A organización do corpo humano

● Unidade 3. Os sistemas de coordinación e de regulación do corpo humano

2º trimestre: 

● Unidade 4:  O sistema cardiopulmonar

● Unidade 5:  Os sistema de achega e utilización da enerxía

3º Trimestre: 

● Unidade 6. O sistema locomotor

● Unidade 7. Expresión e comunicación corporal

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.0  *

UN.1 *

UN.2 * *

UN.3 * *

UN.4 * *

UN.5 * *

UN.6 *

UN.7 * *

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

● Apartado ● Instrumentos de 

avaliación 

● Ponderación

● A ● Producións propias 

(traballo diario,  

traballos individuais ou 

grupais, laboratorio) e 

actitude

● 70%

● B ● Probas escritas ● 30%



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que dende o principio de curso levamos instruíndo ao alumnado no uso da Aula Virtual, 
faríase o seguimento dos contidos e actividades por este medio. 

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana e adicaríase o 4º día 
para a realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel 
alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar estes 
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 
resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría a 
posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

CURSO E MATERIA: BIOLOXÍA  2º BACH

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1. A base molecular e físico-química da vida

● Unidade 2. Morfoloxía e estrutura da célula

2º trimestre: 

● Unidade 3:  Fisioloxía da célula

● Unidade 4: A herdanza e evolución

3º Trimestre: 

● Unidade 5: O mundo dos microorganismos e as súas aplicacións. Biotecnoloxía

● Unidade 6. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.0  +

UN.1 * *

UN.2 * *

UN.3 *

UN.4 * *

UN.5 *

UN.6 * *

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN



Apartado Instrumentos de avaliación Ponderación

A Producións propias (traballo 

diario, resolución de 

actividades (libreta e aula 

virtual) na aula e na casa, 

traballos individuais ou grupais 

e actitude

10%

B Probas escritas 90%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que dende o principio de curso levamos instruíndo ao alumnado no uso da Aula Virtual, 
faríase o seguimento dos contidos e actividades por este medio. 

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana e adicaríase o 4º día 
para a realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel 
alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar estes 
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 
resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría a 
posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

CURSO E MATERIA: CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO AMBIENTE 2º BACH

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1.  Medio ambiente e dinámica de sistemas

● Unidade 2.  A humanidade e o medioambiente

● Unidade 3. As novas tecnoloxías na investigación do medio ambiente

● Unidade 4. O sistema biosfera (circulación de materia e enerxía)

● Unidade 5. Diversidade e dinámica de ecosistemas

2º trimestre: 

● Unidade 6. Xeosfera e riscos xeolóxicos internos

● Unidade 7.  Xeosfera e riscos xeolóxicos externos

● Unidade 8. Dinámica das masas fuidas

● Unidad 9. Estudo do clima



3º Trimestre: 

● Unidade 10. Contaminación atmosférica

● Unidade 11. Contaminación das augas

● Unidade 12. Recursos da biosfera e a súa xestión

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.0  *

UN.1 *

UN.2 *

UN.3 *

UN.4 *

UN.5 *

UN.6 *

UN.7 * *

UN.8 *

UN.9 * *

UN.10 *

UN. 11 * *

UN.12 *

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Apartado Instrumentos de avaliación Ponderación

A Producións propias (traballo 

diario, resolución de 

actividades (libreta e aula 

virtual) na aula e na casa, 

traballos individuais ou grupais 

e actitude

20%

B Probas escritas 80%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO 

Dado que dende o principio de curso levamos instruíndo ao alumnado no uso da Aula Virtual, 
faríase o seguimento dos contidos e actividades por este medio. 



En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana e adicaríase o 4º día 
para a realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais en grupo. A aquel 
alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar estes 
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 
resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría a 
posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil. 

CURSO E MATERIA: CIENCIAS APLICADAS FPB II

CONTIDOS

1º trimestre:

● Unidade 1. Expresións alxébricas. Ecuacións….24

● Unidade 2.  Estatística……………….12

● Unidade 3. Xeometría………………...24

● Unidade 4. Funcións…………………….16

● Unidade 5. Laboratorio.Método científico…………...12

2º trimestre:

● Unidade 6. Cambios no relevo da terra………………..22

● Unidade 7. Contaminación da atmosféra e da auga.

Equilibrio medioambiental e desenrollo sustable………..22

● Unidade 8. Enerxía nuclear. Enerxía eléctrica…….15

● Unidade 9. Forza e movemento…………………….24

3º Trimestre:

● Unidade 10. Reaccións químicas…………………...23

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.0  *

UN.1 *

UN.2 * *

UN.3 *

UN.4 * *

UN.5 *

UN.6 *

UN.7 *

UN.8 *



UN.9 * *

UN.10 *

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Apartado Instrumentos de avaliación Ponderación

A Producións propias (traballo 

diario, resolución de actividades

(libreta e aula virtual) na aula e 

na casa, traballos individuais ou 

grupais e actitude

Máximo 40%

B Probas escritas Mínimo 60%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO

Dado que dende o principio de curso levamos instruíndo ao alumnado no uso da Aula Virtual, 
faríase o seguimento dos contidos e actividades por este medio.

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases 
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse catro clases por semana e adicaríase as 
outras 3 para a realización de tarefas individuais ou por medio de ferramentas dixitais en grupo. A 
aquel alumnado que tivera dificultades para acceder aos materiais dixitais faránselle chegar estes 
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía.

A avaliación faríase igualmente por medios telemáticos: entrega de traballos na Aula Virtual, 
resolución de cuestionarios, etc. No caso de que algún alumno/a tivera dificultades para este tipo 
de entrega, podería mandar as tarefas por correo ordinario e mesmo se contemplaría a 
posibilidade de facer probas orais por teléfono ou por aplicacións de mensaxería móbil.


