
DEPARTAMENTO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

CURSO E MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1. O Universo.

● Unidade 2. A Terra 

● Unidade 3. A Xeosfera. 

● Unidade 4. A Atmosfera. 

● Unidade 5. A Hidrosfera. 

2º trimestre: 

● Unidade 6. A Biosfera. 

● Unidade 7. Os Animais

3º Trimestre: 

● Unidade 8. Os Vexetais

● Unidade 9. Os Ecosistemas

 TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

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, aula virtual, Edixgal) na aula e na 

casa, traballos individuais ou grupais,... e actitude

20%

B Probas escritas 80%



APTACIÓN A UN CONTEXTO DE CONFINAMENTO 

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

En  caso  de  ter  que  suspender  as  clases  presenciais  estas  serían  substituídas  por  clases
telemáticas utilizando a plataforma Webex. Deixaríamos como mínimo un 40% das horas lectivas
libres 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  o centro tratará de
solucionar  ditos  problemas.  En  caso  de  tampouco  ser  posible  faránselle chegar  estes  por
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

As probas escritas faríanse á volta do alumno ao centro, no caso da 1ª ou 2ª avaliación. No caso
da 3ª avaliación, se non hai marxe de retorno do alumno ao centro, ou na avaliación extraordinaria
proba escrita faríase por medios telemáticos seguindo as instrucións aprobadas polo centro. 



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 saúde.

2º trimestre:

● Unidade 4. Nutrición: aparellos dixestivo e respiratorio

● Unidade 5. Nutrición: aparellos circulatorio e excretor

● Unidade 6: A relación: os sentidos e o aparello locomotor

3º Trimestre: 

● Unidade 7: A relación: o sistema endócrino e aparello locomotor

● Unidade 8: A reprodución

● Unidade 9: Xeoloxía

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

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 DE CONFINAMENTO 

Dado que  dende os anteriores cursos 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. Deixaríamos como mínimo un 40% das horas lectivas
libres 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  o centro tratará de
solucionar  ditos  problemas.  En  caso  de  tampouco  ser  posible  faránselle chegar  estes  por
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

As probas escritas faríanse á volta do alumno ao centro, no caso da 1ª ou 2ª avaliación. No caso
da 3ª avaliación, se non hai marxe de retorno do alumno ao centro, ou na avaliación extraordinaria
proba escrita faríase por medios telemáticos seguindo as instrucións aprobadas polo centro. 



CURSO E MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1ª. A organización celular dos seres vivos

● Unidade 2ª. Herdanza e xenética

● Unidade 3ª. Información e manipulación xenética

● Unidade 4ª. A orixe e a evolución da vida

2º trimestre: 

● Unidade 5ª. Estrutura e dinámica da Terra

● Unidade 6ª. Tectónica e relevo

● Unidade 7ª. Historia da Terra

3º Trimestre: 

● Unidade 8ª. Estrutura e dinámica dos ecosistemas

● Unidade 9ª. A actividade humana e o medio ambiente

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.1ª * *

UN.2ª * *

UN.3ª *

UN.4ª * *

UN.5ª *

UN.6ª *

UN.7ª *

UN.8ª *

UN.9ª * *

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%

B Actitude 10%

C Probas escritas 70%



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO DE CONFINAMENTO 

Dado que  dende os anteriores cursos 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. Deixaríamos como mínimo un 40% das horas lectivas
libres 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  o centro tratará de
solucionar  ditos  problemas.  En  caso  de  tampouco  ser  posible  faránselle chegar  estes  por
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

As probas escritas faríanse á volta do alumno ao centro, no caso da 1ª ou 2ª avaliación. No caso
da 3ª avaliación, se non hai marxe de retorno do alumno ao centro, ou na avaliación extraordinaria
proba escrita faríase por medios telemáticos seguindo as instrucións aprobadas polo centro. 



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, laboratorio... e actitude

20%

B Probas escritas 80%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO DE CONFINAMENTO 

Dado que  dende os anteriores cursos 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. Deixaríamos como mínimo un 40% das horas lectivas
libres 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  o centro tratará de
solucionar  ditos  problemas.  En  caso  de  tampouco  ser  posible  faránselle chegar  estes  por
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

As probas escritas faríanse á volta do alumno ao centro, no caso da 1ª ou 2ª avaliación. No caso
da 3ª avaliación, se non hai marxe de retorno do alumno ao centro, ou na avaliación extraordinaria
proba escrita faríase por medios telemáticos seguindo as instrucións aprobadas polo centro. 



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 DE CONFINAMENTO 

Dado que  dende os anteriores cursos 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. Deixaríamos como mínimo un 40% das horas lectivas
libres 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  o centro tratará de
solucionar  ditos  problemas.  En  caso  de  tampouco  ser  posible  faránselle chegar  estes  por
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

As probas escritas faríanse á volta do alumno ao centro, no caso da 1ª ou 2ª avaliación. No caso
da 3ª avaliación, se non hai marxe de retorno do alumno ao centro, ou na avaliación extraordinaria
proba escrita faríase por medios telemáticos seguindo as instrucións aprobadas polo centro. 



CURSO E MATERIA: CULTURA CIENTÍFICA 1º BACH

CONTIDOS 

1º trimestre: 

● Unidade 1. Ciencia e sociedade

● Unidade 2. Dinámica terrestre 

● Unidade 3. Orixe e formación da Terra

● Unidade 4. A evolución do ser humano

● Unidade 5. Historia da medicina

● Unidade 6. A investigación médica e farmacéutica

2º trimestre: 

● Unidade 7: A revolución xenética

● Unidade 8: A enxeñería xenética

3º Trimestre: 

● Unidade 9. A informática

● Unidade 10. Internet na vida cotiá

● Unidade 11. Aplicacións das novas tecnoloxías

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

UN.1 * *

UN.2 *

UN.3 * *

UN.4 *

UN.5 * *

UN.6 *

UN.7 * *

UN.8 * *

UN.9 *

UN.10 *

UN.11 * *

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, exposicións... e actitude

50%

B Probas escritas 50%



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO DE CONFINAMENTO 

Dado que  dende os anteriores cursos 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. Deixaríamos como mínimo un 40% das horas lectivas
libres 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  o centro tratará de
solucionar  ditos  problemas.  En  caso  de  tampouco  ser  posible  faránselle chegar  estes  por
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

As probas escritas faríanse á volta do alumno ao centro, no caso da 1ª ou 2ª avaliación. No caso
da 3ª avaliación, se non hai marxe de retorno do alumno ao centro, ou na avaliación extraordinaria
proba escrita faríase por medios telemáticos seguindo as instrucións aprobadas polo centro. 



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.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 DE CONFINAMENTO 

Dado que  dende os anteriores cursos 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. Deixaríamos como mínimo un 40% das horas lectivas
libres 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  o centro tratará de
solucionar  ditos  problemas.  En  caso  de  tampouco  ser  posible  faránselle chegar  estes  por
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 



As probas escritas faríanse á volta do alumno ao centro, no caso da 1ª ou 2ª avaliación. No caso
da 3ª avaliación, se non hai marxe de retorno do alumno ao centro, ou na avaliación extraordinaria
proba escrita faríase por medios telemáticos seguindo as instrucións aprobadas polo centro. 



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

70%

B Probas escritas 30%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO DE CONFINAMENTO 

Dado que  dende os anteriores cursos 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. Deixaríamos como mínimo un 40% das horas lectivas
libres 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  o centro tratará de
solucionar  ditos  problemas.  En  caso  de  tampouco  ser  posible  faránselle chegar  estes  por
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

As probas escritas faríanse á volta do alumno ao centro, no caso da 1ª ou 2ª avaliación. No caso
da 3ª avaliación, se non hai marxe de retorno do alumno ao centro, ou na avaliación extraordinaria
proba escrita faríase por medios telemáticos seguindo as instrucións aprobadas polo centro. 



CURSO E MATERIA: CIENCIAS APLICADAS FPB I

CONTIDOS

1º trimestre:

● Unidade 1. Números naturais. Números naturais, potencias e raíces

● Unidade 2. Números racionais. Fraccións e decimais (1ª parte)

● Unidade 3. Niveis de organización dos seres vivos. Células e tecidos

● Unidade 4. Función de nutrición: aparato dixestivo e aparato respiratorio

● Unidade 5. Unidades de medida.

● Unidade 6. O traballo de laboratorio.

● Unidade 7. A materia e as súas propiedades (1ª parte).

2º trimestre:

● Unidade 8. Números racionais, fraccións e decimais. 

● Unidade 9. A proporcionalidade e as porcentaxes.

● Unidade 10. Sucesións e progresións.

● Unidade 11. Función de nutrición: aparato circulatorio, sistema linfático e aparato urinario

● Unidade 12. Función de relación e reprodución: sistema nervioso, sistema endócrino, 
órganos dos sentidos, aparato locomotor e aparato reprodutor.

● Unidade 13. A materia e as súas propiedades (2ª parte).

● Unidade 14. Separación de mesturas e substancias (1ª parte).

3º Trimestre:

● Unidade 15. Expresións alxebraicas.

● Unidade 16. Ecuacións.

● Unidade 17. Saúde e enfermidade.

● Unidade 18. Alimentación saudable.

● Unidade 19. Separación de mesturas e subatancias (2ª parte).

● Unidade 20. A enerxía nos procesos naturais.

TEMPORALIZACIÓN

SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ

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,...

20%

B Actitude 10%

C Probas escritas 70%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO DE CONFINAMENTO

Dado que  dende os anteriores cursos 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. Deixaríamos como mínimo un 40% das horas lectivas
libres 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  o centro tratará de
solucionar  ditos  problemas.  En  caso  de  tampouco  ser  posible  faránselle chegar  estes  por
impresos por correo ordinario, podendo entregar as tarefas por esta mesma vía. 

As probas escritas faríanse á volta do alumno ao centro, no caso da 1ª ou 2ª avaliación. No caso
da 3ª avaliación, se non hai marxe de retorno do alumno ao centro, ou na avaliación extraordinaria
proba escrita faríase por medios telemáticos seguindo as instrucións aprobadas polo centro.


