
 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

MATERIA Bioloxía e Xeoloxía 

PROFESOR Jorge Otero Amoedo 
 

 
1º ESO 

 
2020-2021 

 
            

 CONTIDOS 

1ª
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C
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1 
B2: 1. Principais modelos sobre a orixe do Universo. 2. Compoñentes do Universo 3. Características do Sistema Solar e dos seus 

compoñentes. 4. Concepcións sobre o Sistema Solar ao longo da historia. 5. Os planetas no Sistema Solar. 6. O planeta Terra: 

características.7. Os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e as súas consecuencias. 

2 
B2. 8. A xeosfera: estrutura e composición da codia, o manto e o núcleo. 9. Minerais e rochas: propiedades, características e utili-

dades. 10. Xestión sustentable dos recursos minerais. Recursos minerais en Galicia. 

3 
B2: 11. A atmosfera: composición e estrutura. O aire e os seus compoñentes. Efecto invernadoiro. Importancia da atmosfera para 

os seres vivos. 12. Contaminación atmosférica: repercusións e posibles solucións. 

4 
B2: 13. A hidrosfera. Propiedades da auga. Importancia da auga para os seres vivos. 14. A auga na Terra. Auga doce e salgada.15. 

Ciclo da auga. 16. A auga como recurso. 17. Xestión sustentable da auga. 18. Contaminación das augas doces e salgadas. 19. A 

biosfera. Características que fixeron da Terra un planeta habitable. 
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5 
B3: 1. Concepto de ser vivo, as funcións vitais. A célula: tipos. Niveis de organización. Concepto de biodiversidade. Importancia da 

biodiversidade.2. Sistemas de clasificación dos seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 3. Reinos dos seres vivos: 

Moneras, Protistas, Fungos, Metafitas e Metazoos. 

6 
B3: 5. Animais Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. Características anatómicas e fisiolóxicas. A súa importan-

cia para as persoas. 

7 
B3: 4. Invertebrados: poríferos, celentéreos, platihelmintos, nematodos, anélidos, moluscos, equinodermos e artrópodos. Caracte-

rísticas anatómicas e fisiolóxicas. A  importancia dos invertebrados.7. Clasificación de animais  a partir de claves dicotómicas e 

outros medios. 

8 
B3: 5. As funcións vitais nos vertebrados: Nutrición.- O proceso dixestivo,  a respiración, a circulación a excreción. A función de 

Relación.- Os receptores, os sistemas de coordinación (nervioso e endócrino), os efectores (aparello locomotor). A función de re-

produción.- Fecundación, desenvolvemento embrionario e postembrionario.   
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9 
B3: 6. Plantas: brións, fentos, ximnospermas e anxiospermas. Características principais, nutrición, relación e reprodución.  7. Clasi-

ficación de plantas a partir de claves dicotómicas e outros medios 

10 
B3: 3. O reino Fungos: Funcións vitais, importancia dos fungos na biosfera. O reino Protista; Protozoos e algas, funcións vitais, o 

seu papel na biosfera. O reino Monera: Funcións vitais, a súa importancia. 

11 
B4: 1. Ecosistema: identificación dos seus compoñentes. 2. Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas.3. Ecosistemas acuáticos: 

mariños e de auga doce. 4. Ecosistemas terrestres: zonas polar, temperada e cálida; o solo.  Ecosistemas terrestres e acuáticos de 

Galicia. 

12 
B4: 2. Relacións biótopo-biocenose, formas de alimentación e relacións no ecosistema.5. Factores desencadeantes de desequili-

brios nos ecosistemas.6. Estratexias para restablecer o equilibrio nos ecosistemas. A conservación do medio ambiente, espazos 

naturais protexidos de Galicia. 
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B1 
1.O vocabulario científico na expresión oral e escrita. 2.Metodoloxía científica: características básicas. 3.Experimentación en biolo-

xía e xeoloxía: obtención, selección e interpretación de información de carácter científico a partir da selección e a recollida de mos-

tras do medio natural ou doutras fontes. 4.Planificación e realización do traballo experimental, e interpretación dos seus resultados. 

5.Normas de seguridade no laboratorio, e coidado dos instrumentos e do material.  

B5 
1.Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación, a partir da experimentación ou a observa-

ción. 2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 3. Proxecto de investigación en equipo. Organización. Participación e 

colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións.  

 

 

 

 

 

 

 



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

No curso 2019-2020 o alumnado desta materia cursou 6º curso de Primaria, polo que comezarán, previa proba inicial, desde  o 

universo, achegándose á terra, ós seres vivos e ós ecosistemas partindo de cero. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

Probas escritas 70% 

Traballos realizados en clase e na casa 20% 

Participación e actitude na materia 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

A nota de Xuño será a media da nota obtida nas tres avaliacións. 

OBSERVACIÓNS: Para o cálculo da nota final DA MATERIA aproximarase a valores enteiros: ao enteiro inferior para os decimais 1 

a 4, e ao enteiro superior para os decimais de 5 a 9 

EXAMES: No caso de que un alumno non se presente a unha proba deberá presentar documentación xustificativa para realizar a 

mesma noutra data pactada co profesor (non se considera válida unha xustificación das familias). No caso de que o alumno se 

ausente por sintomatoloxía COVID non se necesitará xustificación oficial e a proba terá lugar na primeira sesión da materia posterior 

á incorporación. 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Substituiranse as clases presenciais por videoleccións gravadas e colgadas á disposición do alumnado polo profesor/a que terán a 

seguinte estrutura 

• Solucionado de actividades de sesión anterior 

• Explicación dos novos contidos 

• Proposta de actividades para a seguinte sesión 

As actividades propostas poderán ser solicitadas e avaliadas polo profesorado a través da aula virtual ou outras canles de 

comunicación. 

Unha vez á semana, en horario previamente anunciado, haberá unha sesión en directo (50 minutos) de resolución de dúbidas a 

través da algunha aplicación (Webex, OBS, Streamlabs...) no que o alumnado poderá interactuar co profesor. Estas dúbidas, para 

contribuír a axilidade e organización poderán ser previamente enviadas ao profesor. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Cando un alumno ou grupo de alumnos que non sexan o grupo completo se atopen temporalmente illados ou en corentena, o profesor 

semanalmente enviaralles os contidos que teñen que estudar (no libro ou a partir de recursos escritos ou audiovisuais colgados na 

aula virtual) e os exercicios ou tarefas que teñen que realizar. Unha vez realizadas, estas tarefas serán enviadas ao profesor a través 

do correo ou da aula virtual no prazo establecido e este devolverállelas corrixidas ou enviará a solución xunto coas tarefas da semana 

seguinte. 

  



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
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3º ESO 

 
2020-2021 

 
            

 CONTIDOS 
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1 
B2: Características da materia viva e diferenzas coa materia inerte. A célula. Características básicas da célula procariota e euca-

riota, animal e vexetal. Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución.  

B3: Niveis de organización da materia viva. Organización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas A 

célula animal: estruturas celulares. Orgánulos celulares e a súa función. Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións.  

2 
B3: Saúde e doenza, e factores que as determinan. Alimentación e nutrición. Alimentos e nutrientes: tipos e funcións básicas. 

Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise de dietas. Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da conduta alimentar ia. 

3 
B3: Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e procesos que interveñen na nutrición Anatomía e fisioloxía dos 

aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor. Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos aparellos que interve-

ñen na nutrición: prevención e hábitos de vida saudables  

4 
B3: Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e procesos que interveñen na nutrición. Anatomía e fisioloxía dos 

aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos aparellos que interve-

ñen na nutrición: prevención e hábitos de vida saudables. 
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5 
B3: Función de relación. Sistema nervioso e sistema endócrino. Órganos dos sentidos: estrutura e función; coidado e hixiene. Co-

ordinación e sistema nervioso: organización e función. Doenzas comúns do sistema nervioso: causas, factores de risco e preven-

ción. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados. 

6 
B3: Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o seu funcionamento. Principais alteracións. Visión integradora dos sistemas ner-

vioso e endócrino Aparello locomotor. Organización e relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso Factores de 

risco e prevención das lesión  

7 
B3: Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios físicos e psíquicos na adoles cencia.  Análise dos 

métodos anticonceptivos Doenzas de transmisión sexual: prevención. Técnicas de reprodución asistida. Reposta sexual humana. 

Sexo e sexualidade. Saúde e hixiene sexual. 

8 
B3: Saúde e doenza, e factores que as determinan Doenzas infecc iosas e non infecciosas. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos 

de vida saudables. Sistema inmunitario. Vacinas, soros e antibióticos. Uso responsable de medicamentos. Transplantes e doazón 

de células, sangue e órganos Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados. 
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9 
B4: Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o relevo terrestre. Procesos xeolóxicos externos e diferenzas cos internos. Me-

teorización, erosión, transporte e sedimentación. Augas superficiais  e modelaxe do relevo: formas características. Acción xeolóxica 

do mar: dinámica mariña e modelaxe litoral. Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico 

B5: O solo como ecosistema. Compoñentes do solo e as súas interaccións.  

10 
B4: Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas características. Augas subterráneas: circulación e explotación. Acción xeoló-

xica do mar: dinámica mariña e modelaxe litoral. Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica. Acción xeolóxica dos glaciares: for-

mas de erosión e depósito que orixinan. Factores que condicionan a modelaxe da paisaxe galega. Acción xeolóxica dos seres vi-

vos. A especie humana como axente xeolóxico. 

11 
B4: Manifestacións da enerxía interna da Terra. Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de magmas. Distribución de volcáns e 

terremotos. Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa predición e da súa prevención  

12 
B5: Importancia do solo. Riscos da súa sobreexplotación, degradación ou perda. 
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B1 
O vocabulario científico na expresión oral e escrita. Metodoloxía científica: características básicas. Experimentación en bioloxía  e 

xeoloxía: obtención, selección e interpretación de información de carácter científico a partir da selección e a recollida de mos tras 

do medio natural ou doutras fontes. Planificación e realización do traballo experimental, e interpretación dos seus resultados. Nor-

mas de seguridade no laboratorio, e coidado dos instrumentos e do material.  

B6 
Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación, a partir da experimentación ou a observa-

ción. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. Proxecto de investigación en equipo. Organización. Participación e colabo-

ración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións. 

 

 

 



 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

No curso 2019-2020 o alumnado desta materia cursou 2º da ESO, no que non hai ningunha materia que pertenza ao departa-

mento. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

Probas escritas 70% 

Traballos realizados en clase e na casa 20% 

Participación e actitude na materia 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

A nota de Xuño será a media da nota obtida nas tres avaliacións. 

OBSERVACIÓNS: Para o cálculo da nota final DA MATERIA aproximarase a valores enteiros: ao enteiro inferior para os decimais 1 

a 4, e ao enteiro superior para os decimais de 5 a 9 

EXAMES: No caso de que un alumno non se presente a unha proba deberá presentar documentación xustificativa para realizar a 

mesma noutra data pactada coa profesora (non se considera válida unha xustificación das familias). No caso de que o alumno se  

ausente por sintomatoloxía COVID non se necesitará xustificación oficial e a proba terá lugar na primeira sesión da materia posterior 

á incorporación. 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Substituiranse as clases presenciais por videoleccións gravadas e colgadas á disposición do alumnado pola profesora que terán a 
seguinte estrutura 

• Solucionado de actividades de sesión anterior 

• Explicación dos novos contidos 

• Proposta de actividades para a seguinte sesión 

As actividades propostas poderán ser solicitadas e avaliadas polo profesorado a través da aula virtual ou outras canles de 

comunicación. 

Unha vez á semana, en horario previamente anunciado, haberá unha sesión en directo (50 minutos) de resolución de dúbidas a 

través da algunha aplicación (Webex, OBS, Streamlab...) no que o alumnado poderá interactuar coa profesora. Estas dúbidas, para 

contribuír a axilidade e organización poderán ser previamente enviadas á profesora. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Cando un alumno ou grupo de alumnos que non sexan o grupo completo se atopen temporalmente illados ou en corentena, a 

profesora semanalmente enviaralles os contidos que teñen que estudar (no libro ou a partir de recursos escritos ou audiovisuais 

colgados na aula virtual) e os exercicios ou tarefas que teñen que realizar. Unha vez realizadas, estas tarefas serán enviadas á 

profesora a través do correo ou da aula virtual no prazo establecido e esta devolverállelas corrixidas ou enviará a solución xunto coas 

tarefas da semana seguinte. 

. 

  



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
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4º ESO 

 
2020-2021 

 
 
            

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

ADN e ARN. 

2 
B1: Núcleo e ciclo celular. Cromatina e cromosomas. Cariotipo. Técnicas da enxeñaría xenética.  

3 
B1: Herdanza e transmisión de caracteres. Introdución e desenvolvemento das leis de Mendel. Base cromosómica da herdanza 

mendeliana. Aplicacións das leis de Mendel. Herdanza do sexo e herdanza ligada ao sexo. Doenzas hereditarias máis frecuentes e 

o seu alcance social. 

4 
B1: Ácidos nucleicos: ADN e ARN. ADN e xenética molecular. Proceso de replicación do ADN. Concepto de xene. Expresión da 

información xenética. Código xenético. Mutacións. Relacións coa evolución. Técnicas da enxeñaría xenética. Aplicacións da enxe-

ñaría xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 
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5 
B1: Orixe e evolución dos seres vivos. Hipóteses sobre a orixe da vida na Terra. Teorías da evolución. Feito e mecanismos da evo-

lución. As árbores filoxenéticas no proceso de evolución. Evolución humana: proceso de hominización. 

6 
B3: Compoñentes e estrutura do ecosistema: comunidade e biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico. Factores ambientais e seres vivos. 

Factores limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia. Relacións intraespecíficas e interespecíficas. 

7 
B3: Relacións tróficas: cadeas e redes. Dinámica do ecosistema. Ciclo da materia e fluxo da enerxía. Pirámides ecolóxicas. Ciclos 

bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas. Eficiencia ecolóxica e aproveitamento dos recursos alimentarios . Regra do 10 %. Influen-

cia na regulación dos ecosistemas. Autorregulación do ecosistema, da poboación e da comunidade.  

8 
B3: Actividade humana e medio ambiente. Os recursos naturais e os seus tipos. Os residuos e a súa xestión. Coñecemento de 

técnicas sinxelas para coñecer o grao de contaminación e depuración ambiental. Uso de enerxías renovables como factor funda-

mental para un desenvolvemento sustentable. Consecuencias ambientais do consumo humano de enerxía.  
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9 
B3: Actividade humana e medio ambiente. Impactos e valoración das actividades humanas nos ecosistemas. A superpoboación e 

as súas consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 

10 
B2: Historia da Terra. Orixe da Terra. Tempo xeolóxico: ideas históricas sobre a idade da Terra. Principios e procedementos que 

permiten reconstruír a súa historia. Utilización do actualismo como método de interpretación. Eóns, eras xeolóxicas e períodos xeo-

lóxicos: situación dos acontecementos xeolóxicos e biolóxicos importantes. Os fósiles guía e o seu emprego para a datación e o 

estudo de procesos xeolóxicos. Interpretación de mapas topográficos e realización de perfís topográficos. Interpretación e datación 

de procesos representados en cortes xeolóxicos. 

11 
B2: Estrutura e composición da Terra. Modelos xeodinámico e xeoquímico. A tectónica de placas e as súas manifestacións. Evolu-

ción histórica da deriva continental á tectónica de placas.  

12 
B2: Evolución do relevo como resultado da interacción da dinámica externa e interna. 
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B4 
Método científico. Elaboración de hipóteses, e comprobación e argumentación a partir da experimentación ou a observación. Art igo 

científico. Fontes de divulgación científica. Proxecto de investigación: organización. Participación e c olaboración respectuosa no 

traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións.  

 

 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

No curso 2019-2020 o alumnado desta materia cursou 3º da ESO, no que quedaron sen impartir os seguintes contidos que conside-

ramos imprescindibles para a materia Bioloxía e Xeoloxía de 4º da ESO: 

Bloque 4: B4.1. Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o relevo terrestre. B.4.2. Procesos xeolóxicos externos e diferenzas 

cos internos. Meteorización, erosión, transporte e sedimentación. B.4.9. A especie humana como axente xeolóxico. B4.10. Manifes-

tacións da enerxía interna da Terra. 



Bloque 5: B5.1. O solo como ecosistema. B5.2. Compoñentes do solo e as súas interaccións. B5.3. Importancia do solo. Riscos da 

súa sobreexplotación, degradación ou perda. 

Para estes contidos establecerase un plan de reforzo e recuperación que terá lugar ao longo do curso e estará a disposición do 

alumnado na aula virtual. Consistirá na lectura de textos e visionado de vídeos relacionados cos contidos a tratar, e a resolución de 

cuestionarios. Ademáis, o alumnado poderá ter que elaborar e presentar un traballo de temática relacionada. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

Probas escritas 70% 

Traballos realizados en clase e na casa 20% 

Participación e actitude na materia 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

A nota de Xuño será a media da nota obtida nas tres avaliacións. 

OBSERVACIÓNS: Para o cálculo da nota final DA MATERIA aproximarase a valores enteiros: ao enteiro inferior para os decimais 1 

a 4, e ao enteiro superior para os decimais de 5 a 9 

EXAMES: No caso de que un alumno non se presente a unha proba deberá presentar documentación xustificativa para realizar a 

mesma noutra data pactada coa profesora (non se considera válida unha xustificación das familias). No caso de que o alumno se  

ausente por sintomatoloxía COVID non se necesitará xustificación oficial e a proba terá lugar na primeira sesión da materia posterior 

á incorporación. 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Substituiranse as clases presenciais por videoleccións gravadas e colgadas á disposición do alumnado pola profesora que terán a 

seguinte estrutura 

• Solucionado de actividades de sesión anterior 

• Explicación dos novos contidos 

• Proposta de actividades para a seguinte sesión 

As actividades propostas poderán ser solicitadas e avaliadas polo profesorado a través da aula virtual ou outras canles de 

comunicación. 

Unha vez á semana, en horario previamente anunciado, haberá unha sesión en directo (50 minutos) de resolución de dúbidas a 

través da algunha aplicación (Webex, OBS, Streamlab...) no que o alumnado poderá interactuar coa profesora. Estas dúbidas, para 

contribuír a axilidade e organización poderán ser previamente enviadas á profesora. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Cando un alumno ou grupo de alumnos que non sexan o grupo completo se atopen temporalmente illados ou en corentena, a 

profesora semanalmente enviaralles os contidos que teñen que estudar (no libro ou a partir de recursos escritos ou audiovisuais 

colgados na aula virtual) e os exercicios ou tarefas que teñen que realizar. Unha vez realizadas, estas tarefas serán enviadas á 

profesora a través do correo ou da aula virtual no prazo establecido e esta devolverállelas corrixidas ou enviará a solución xunto coas 

tarefas da semana seguinte. 

  



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

MATERIA Cultura científica 

PROFESOR/A Yasmina Garea Costa 
 

 

4º ESO 

 

2020-2021 

 
 
            

 CONTIDOS 

1ª
 A

VA
L

IA
C

IÓ
N

 

0 
B1: A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo científico. Fontes de divulgación científica. Elaboración e presentación de 

informes utilizando medios diversos. Ciencia, tecnoloxía e sociedade. Perspectiva histórica.  

1 
B2: Orixe do universo: o Sistema Solar, a Terra, a vida e a evolución. Teorías científicas fronte a opinións e crenzas; perspectiva 

histórica. Orixe, formación e estrutura do Universo. O Sistema Solar: formación e estrutura.  

2 
B3: Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O crecemento da poboación humana e os problemas ambientais. Sustentabilidade e protec-

ción ambiental. Principais problemas ambientais: causas, consecuencias e posibles solucións.  Estudo de problemas ambientais do 

contorno próximo. Elaboración de informes e presentación de conclusións. 

  
 

2ª
 A

VA
L

IA
C

IÓ
N

 

3 
B3: Xestión enerxética sustentable. 

4 
B5: Desenvolvemento da humanidade e uso dos materiais. Consecuencias económicas e sociais do desenvolvemento. Globaliza-

ción, deslocalización e desenvolvemento sustentable. Procesos de obtención de materiais: custos económicos, sociais e ambien-

tais. O ciclo de vida dos produtos. Aplicacións a casos concretos nun contexto real do contorno próximo. Residuos como recurso: 

reducir, reutilizar e reciclar. Novos materiais. Aplicacións actuais e perspectivas de futuro en distintos campos. A nanotecnoloxía. 

  
 

3ª
 A

VA
L

IA
C

IÓ
N

 

5 
B4: Saúde e doenza. Doenzas máis frecuentes: causas, síntomas, medidas preventivas e tratamentos.  

6 
B4: Saúde e doenza. Importancia da ciencia na mellora da saúde ao longo da historia. Uso responsable dos medicamentos máis 

comúns. Substancias aditivas: tabaco, alcol e outras drogas. Problemas asociados. Hábitos de vida saudables e non saudables. 

Alimentación saudable. 

  
 

A
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B1 
Elaboración e presentación de informes utilizando medios diversos. Ciencia, tecnoloxía e sociedade.  

 

 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

No curso 2019-2020 o alumnado non cursou esta materia en 3º da ESO xa que é optativa a partir de 4º ESO. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

Probas escritas 70% 

Traballos realizados en clase e na casa 20% 

Participación e actitude na materia 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

A nota de Xuño será a media da nota obtida nas tres avaliacións. 



OBSERVACIÓNS: Para o cálculo da nota final DA MATERIA aproximarase a valores enteiros: ao enteiro inferior para os decimais 1 

a 4, e ao enteiro superior para os decimais de 5 a 9 

EXAMES: No caso de que un alumno non se presente a unha proba deberá presentar documentación xustificativa para realizar a 

mesma noutra data pactada coa profesora (non se considera válida unha xustificación das familias). No caso de que o alumno se 

ausente por sintomatoloxía COVID non se necesitará xustificación oficial e a proba terá lugar na primeira sesión da materia posterior 

á incorporación. 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Substituiranse as clases presenciais por videoleccións gravadas e colgadas á disposición do alumnado pola profesora que terán a 

seguinte estrutura 

• Solucionado de actividades de sesión anterior 

• Explicación dos novos contidos 

• Proposta de actividades para a seguinte sesión 

As actividades propostas poderán ser solicitadas e avaliadas polo profesorado a través da aula virtual ou outras can les de 

comunicación. 

Unha vez á semana, en horario previamente anunciado, haberá unha sesión en directo (50 minutos) de resolución de dúbidas a 

través da algunha aplicación (Webex, OBS, Streamlab...) no que o alumnado poderá interactuar coa profesora. Estas dúbidas, para 

contribuír a axilidade e organización poderán ser previamente enviadas á profesora. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Cando un alumno ou grupo de alumnos que non sexan o grupo completo se atopen temporalmente illados ou en corentena, a 

profesora semanalmente enviaralles os contidos que teñen que estudar (no libro ou a partir de recursos escritos ou audiovisuais 

colgados na aula virtual) e os exercicios ou tarefas que teñen que realizar. Unha vez realizadas, estas tarefas serán enviadas á 

profesora a través do correo ou da aula virtual no prazo establecido e esta devolverállelas corrixidas ou enviará a solución xunto coas 

tarefas da semana seguinte. 

  



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

MATERIA Bioloxía e Xeoloxía 

PROFESOR/A Aroa Luengo Castaño 
 

 
1º Bach 

 
2020-2021 

     

 
CONTIDOS 

1ª
 A

VA
L

IA
C

IÓ
N

 

1 
B1: Niveis de organización dos seres vivos. Características dos seres vivos: funcións de nutrición, relación e reprodución. Concepto 

de bioelemento e biomolécula. Clasificación dos bioelementos e das biomoléculas. Estrutura, composición química e propiedades  das 

biomoléculas. Relación entre estrutura e funcións biolóxicas das biomoléculas. 

2 
B2: A célula como unidade estrutural, funcional e xenética. Modelos de organización celular: célula procariota e eucariota; célula 

animal e célula vexetal. Estrutura e función dos orgánulos celulares. Planificación e realización de práct icas de laboratorio. Observa-

ción microscópica de células eucariotas animais e vexetais. Ciclo celular. División celular: mitose e meiose. Importancia na evolución 

dos seres vivos. 

3 
B3: Concepto de tecido, órgano, aparello e sistema. Principais tecidos animais: estrutura e función. Principais tecidos vexetais: estru-

tura e función. Observacións microscópicas de tecidos animais e vexetais.  

4 
B4: Concepto de biodiversidade. Índices de biodiversidade. A evolución como fonte de biodiversidade. Proceso de especiación. Im-

portancia ecolóxica das illas e a súa relación coa biodiversidade. Grandes zonas  bioxeográficas. Patróns de distribución. Principais 

biomas.  Os biomas galegos. Factores xeolóxicos e biolóxicos que inflúen na distribución dos seres vivos. Ecos istemas da Península 

Ibérica. Ecosistemas de Galicia. Concepto de endemismo. Principais endemismos da Península Ibérica e de Galicia. Importancia 

biolóxica da biodiversidade. Causas da perda de biodiversidade. O factor antrópico na conservación da biodiversidade. Estudo dun 

ecosistema. Cómputo da biodiversidade 

5 
B4: Clasificación e nomenclatura dos seres vivos. Grandes grupos taxonómicos. Características dos dominios e dos reinos dos seres  

vivos.  

6 
B5: Absorción da auga e sales minerais nos vexetais. Funcións de nutrición nas plantas. Proceso de obtención e transporte de nu-

trientes. Procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. Transporte do zume elaborado. Fotosíntese. Importancia bioló-

xica da fotosíntese. A excreción en vexetais. Tecidos secretores. Aplicacións e experiencias prácticas de anatomía e fisioloxía vexetal. 

  
 

2ª
 A

VA
L
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C

IÓ
N

 

7 
B6: Funcións de nutrición nos animais. Estrutura e función dos aparellos dixestivos e as súas glándulas. Transporte de gases e 

respiración. Tipos de aparellos respiratorios. Respiración celular. Aplicacións e experiencias prácticas de anatomía e fisioloxía animal. 

8 
B6: Aparellos circulatorios. Pigmentos respiratorios nos animais. Linfa. Excreción: tipos de aparellos excretores en invertebrados e 

vertebrados. Produtos da excreción. Aplicacións e experiencias prácticas de anatomía e fisioloxía animal.  

9 
B5: Funcións de relación nas plantas. Tropismos e nastias. Hormonas vexetais: tipos e funcións. Efectos da luz e a temperatura sobre 

o desenvolvemento das plantas. Funcións de reprodución en vexetais: tipos de reprodución. Ciclos biolóxicos dos principais grupos 

de plantas. Semente e froito. Polinización e fecundación nas espermafitas. Propagación dos froitos e diseminación das sementes. 

Proceso da xerminación. Adaptacións dos vexetais ao medio 

10 
B6: Funcións de relación nos animais. Receptores e efectores. Sistemas nervioso e endócrino. Homeostase. Adaptacións dos animais 

ao medio. 

11 
B6: Reprodución nos animais. Tipos de reprodución. Vantaxes e inconvenientes. Gametoxénese. Fecundación e desenvolvemento 

embrionario. Ciclos biolóxicos máis característicos dos animais. 

12 
B9: Estudo e recoñecemento de fósiles. Estratigrafía: concepto e obxectivos. Principios. Definición de estrato. Interpretación e  reali-

zación de mapas topográficos e cortes xeolóxicos. Datacións relativas e absolutas: estudo de cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes 

divisións xeolóxicas: Táboa do tempo xeolóxico. Principais acontecementos na historia xeolóxica da Terra. Oroxenias. Extincións 

masivas e as súas causas naturais. 

  
 

3ª
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L
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C

IÓ
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13 
B7: Análise e interpretación dos métodos de estudo da Terra. Estrutura do interior terrestre: capas que se diferencian en función da 

súa composición e da súa mecánica.  

14 
B7: Dinámica litosférica. Achegas das novas tecnoloxías na investigación do noso planeta. Evolución das teorías desde a deriva 

continental ata a tectónica de placas  

15 
B7: Minerais e rochas: conceptos. Clasificación xenética das rochas. Observación de coleccións de minerais e rochas. Recoñece-

mento e identificación de minerais e rochas frecuentes en Galicia.  

B8: Magmatismo. Clasificación das rochas magmáticas. Rochas magmáticas de interese. O magmatismo na tectónica de placas 

Riscos xeolóxicos: vulcanismo 

16 
B7: Minerais e rochas: conceptos. Clasificación xenética das rochas. Observación de coleccións de minerais e rochas. Recoñece-

mento e identificación de minerais e rochas frecuentes en Galicia.  

B8: Metamorfismo: procesos metamórficos. Fisicoquímica do metamorfismo; tipos de metamorfismo. Clasificación das rochas meta-

mórficas. O metamorfismo na Tectónica de placas. A deformación en relación á tectónica de placas. Comportamento mecánico das 



rochas. Tipos de deformación: dobras e fallas. Construción de modelos onde se representen os principais tipos de pregamentos e 

fallas. Riscos xeolóxicos: vulcanismo e sismicidade.  

17 
B7: Minerais e rochas: conceptos. Clasificación xenética das rochas. Observación de coleccións de minerais e rochas. Recoñece-

mento e identificación de minerais e rochas frecuentes en Galicia. 

B8: Procesos sedimentarios. Facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación e xénese das principais rochas sedi-

mentarias. 

18 
Recapitulación final: estudio do noso planeta como un sistema complexo no que interaccionan  os factores vistos anteriormente 

 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

Ao coincidir este curso con cambio de etapa (da ESO a Bacharelato) non é necesario facer plan de reforzo e recuper ación, xa que 

nin sequera é obrigatorio que o alumnado escollera Bioloxía e Xeoloxía en 4º de ESO. De calquera forma, os contidos non avaliados 

en 4º de ESO no curso 19/20 non se consideran imprescindibles para o desenvolvemento da materia.   

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

Probas escritas 80% 

Traballos realizados en clase e na casa 10% 

Participación e actitude na materia 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

A nota de Xuño será a media da nota obtida nas tres avaliacións. 

OBSERVACIÓNS: Para o cálculo da nota final DA MATERIA aproximarase a valores enteiros: ao enteiro inferior para os decimais 1 

a 4, e ao enteiro superior para os decimais de 5 a 9 

EXAMES: No caso de que un alumno non se presente a unha proba deberá presentar documentación xustificativa para realizar a 

mesma noutra data pactada coa profesora (non se considera válida unha xustificación das familias). No caso de que o alumno se  

ausente por sintomatoloxía COVID non se necesitará xustificación oficial e a proba terá lugar na primeira sesión da materia posterior 

á incorporación. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Substituiranse as clases presenciais por videoleccións gravadas e colgadas á disposición do alumnado pola profesora que terán a 

seguinte estrutura 

• Solucionado de actividades de sesión anterior 

• Explicación dos novos contidos 

• Proposta de actividades para a seguinte sesión 

 

As actividades propostas poderán ser solicitadas e avaliadas polo profesorado a través da aula virtual ou outras canles de 

comunicación. 

Unha vez á semana, en horario previamente anunciado, haberá unha sesión en directo (50 minutos) de resolución de dúbidas a 

través da algunha aplicación (Webex, OBS, Streamlab...) no que o alumnado poderá interactuar coa profesora. Estas dúbidas, para 

contribuír a axilidade e organización poderán ser previamente enviadas á profesora. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. Cando un alumno ou grupo de alumnos que non sexan o grupo completo se atopen 

temporalmente illados ou en corentena, a profesora semanalmente enviaralles os contidos que teñen que estudar (no libro ou a partir 

de recursos escritos ou audiovisuais colgados na aula virtual) e os exercicios ou tarefas que teñen que realizar. Unha vez realizadas, 

estas tarefas serán enviadas á profesora a través do correo ou da aula virtual no prazo establecido e esta devolverállelas corrixidas 

ou enviará a solución xunto coas tarefas da semana seguinte. 

 
 



 IES MARÍA CASARES.  Departamento de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

MATERIA Cultura científica 

PROFESORAS Nieves Delgado Rodríguez,  Aroa Luengo Castaño 
 

 
1º Bach 

 
2020-2021 

   
 

 
CONTIDOS 

1ª
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0 
B1: Concepto de ciencia. Clasificación das ciencias. O método científico. Perspectiva histórica da ciencia. Ciencia, tecnoloxía e  

sociedade. A comunicación científica e a divulgación. Os límites da investigación.  

1 
B2: A Terra como sistema dinámico. O interior da Terra. Wegener e a Deriva continental. Tectónica de placas e fenómenos asociados. 

Historia do planeta.  

2 
B2: Composición química da materia viva. Concepto de vida. A orixe dos seres vivos. A evolución: probas e mecanismos. As grandes 

extincións. Orixe do ser humano.  

  
 

2ª
 A

VA
L

IA
C

IÓ
N

 

3 
B3:.Historia da medicina. Diagnóstico de enfermidades: a historia clínica e as exploracións complementarias. Técnicas de diagnós-

tico por imaxe. Tratamento das enfermidades. Os fármacos: uso, investigación e desenvolvemento. A cirurxía. Transplantes e bio-

materiais. Medicinas alternativas. A medicina en países en vías de desenvolvemento.  

4 
B4: Os caracteres hereditarios. As leis de Mendel. Fenotipo e Xenotipo. Os xenes e os cromosomas: teoría cromosómica da her-

danza. O ADN: estrutura, replicación e síntese de proteínas. O código xenético. O xenoma humano.  

5 
B4: Biotecnoloxía e enxeñaría xenética. Fabricación de proteínas. A PCR. Transxénicos. Células nai e clonación. Terapia xénica. 

Identificación xenética. 

  
 

3ª
 A
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L
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C

IÓ
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6 
B5: A informática e os ordenadores. Compoñentes dun ordenador. Comunicación ordenador-periféricos. Tecnoloxía analóxica e 

dixital. Procesamento, almacenamento e intercambio de información. Multimedia. Tratamento numérico do sinal.  

7 
B5:. Internet. A linguaxe HTML. Direccións URL e IP. Problemas de internet. As redes sociais. Privacidade e seguridade na rede.  

8 
B5: A fibra óptica. Tecnoloxía LED. Sistemas de posicionamento por satélite. Telefonía móbil. Smartphones. Televisores intelixentes. 

A tecnoloxía do futuro. 

 

 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

Ao coincidir este curso con cambio de etapa (da ESO a Bacharelato) non é necesario facer plan de reforzo e recuperación, xa que 

non é obrigatorio que o alumnado escollera Cultura Científica en 4º de ESO para cursala en 1º de Bacharelato. De calquera forma,  

os contidos non avaliados en 4º de ESO no curso 19/20 non se consideran imprescindibles para o desenvolvemento da materia.   

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

Probas escritas 80% 

Traballos realizados en clase e na casa 10% 

Participación e actitude na materia 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

A nota de Xuño será a media da nota obtida nas tres avaliacións. 



OBSERVACIÓNS: Para o cálculo da nota final DA MATERIA aproximarase a valores enteiros: ao enteiro inferior para os decimais 1 

a 4, e ao enteiro superior para os decimais de 5 a 9 

EXAMES: No caso de que un alumno non se presente a unha proba deberá presentar documentación xustificativa para realizar a 

mesma noutra data pactada coa profesora (non se considera válida unha xustificación das familias). No caso de que o alumno se  

ausente por sintomatoloxía COVID non se necesitará xustificación oficial e a proba terá lugar na primeira sesión da materia posterior 

á incorporación. 

 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Substituiranse as clases presenciais por videoleccións gravadas e colgadas á disposición do alumnado pola profesora que terán a 

seguinte estrutura 

• Solucionado de actividades de sesión anterior 

• Explicación dos novos contidos 

• Proposta de actividades para a seguinte sesión 

 

As actividades propostas poderán ser solicitadas e avaliadas polo profesorado a través da aula virtual ou outras canles de 

comunicación. 

Unha vez á semana, en horario previamente anunciado, haberá unha sesión en directo (50 minutos) de resolución de dúbidas a 

través da algunha aplicación (Webex, OBS, Streamlab...) no que o alumnado poderá interactuar coa profesora. Estas dúbidas, para 

contribuír a axilidade e organización poderán ser previamente enviadas á profesora. 

 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Cando un alumno ou grupo de alumnos que non sexan o grupo completo se atopen temporalmente illados ou en corentena, a 

profesora semanalmente enviaralles os contidos que teñen que estudar (no libro ou a partir de recursos escritos ou audiovisuais 

colgados na aula virtual) e os exercicios ou tarefas que teñen que realizar. Unha vez realizadas, estas tarefas serán enviadas á 

profesora a través do correo ou da aula virtual no prazo establecido e esta devolverállelas corrixidas ou enviará a solución xunto coas 

tarefas da semana seguinte. 

. 

  



 

 IES MARÍA CASARES.  Departamento de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

MATERIA Bioloxía 

PROFESOR/A Yasmina Garea Costa 
 

 
2º Bach 

 
2020-2021 

 
     

 CONTIDOS 

1ª
 A

VA
L

IA
C
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1 
B1: Compoñentes químicos da vida. Concepto de bioelemento. Tipos, propiedades e funcións dos bioelementos. Os enlaces quími-

cos e a súa importancia en bioloxía. Biomoléculas: concepto, clasificación e técnicas de separación. Biomoléculas inorgánicas. 

Estrutura e propiedades fisicoquímicas da auga que a fan unha molécula imprescindible para a vida. Funcións dos sales minerais. 

Fisicoquímica das dispersións acuosas. Difusión, osmose e diálise. 

2 
B1: Biomoléculas orgánicas: concepto, clasificación, estrutura, propiedades e func ións biolóxicas de glícidos. 

3 
B1: Biomoléculas orgánicas: concepto, clasificación, estrutura, propiedades e funcións biolóxicas de lípidos.  

4 
B1: Biomoléculas orgánicas: concepto, clasificación, estrutura, propiedades e funcións biolóxicas de prótidos.  

5 
B1: Biomoléculas orgánicas: concepto, clasificación, estrutura, propiedades e funcións biolóxicas de ácidos nucleicos.  

6 
B2: A célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Teoría celular. Evolución dos métodos de estudo das células . 

Preparación e procesamento das mostras para a observación ao microscopio óptico e electrónico. Morfoloxía celular. Composición, 

estrutura, funcións e propiedades das envolturas. Modelos de organización celular en procariotas e eucarióticas. Células anim ais e 

vexetais. Observación microscópica de células procariotas e eucariotas tanto animais como vexetais.  

7 
B2: Composición, estrutura, funcións e propiedades dos orgánulos celulares. Importancia da membrana nos fenómenos de trans-

porte. Tipos de transporte. Endocitose e exocitose. 

2ª
 A

VA
L

IA
C

IÓ
N

 

8 
B2: Composición, estrutura, funcións e propiedades dos orgánulos celulares.  

9 
B1: Encimas: concepto, clasificación, propiedades e funcións. Catálise encimática. Activación e inhibición encimática. Alosterism o. 

Vitaminas: concepto, clasificación e funcións.  

B2:.Introdución ao metabolismo: catabolismo e anabolismo. Reaccións metabólicas:  aspectos enerxéticos e de regulación.  

10 
B2: Respiración celular: o seu significado biolóxico. Orgánulos celulares implicados no proceso respiratorio. Diferenzas entre as 

vías aerobias e anaerobias. As fermentacións e as súas aplicacións. Observación do proceso de fermentación mediante lévedos.  

11 
B2: Fotosíntese: localización celular en procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso fotosintético. Balance global. Importancia 

biolóxica da fotosíntese. Quimiosíntese.  

12 
B2: Ciclo celular. División celular. Mitose en células animais e vexetais. Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para a reprodu-

ción sexual. Importancia da reprodución sexual na evolución dos seres vivos. Observación de células en mitose. Estudo das fases 

da división celular. 

13 
B3: Xenética mendeliana. Teoría cromosómica da herdanza. Determinismo do sexo e herdanza ligada ao sexo e influída polo sexo.  
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14 
B3: Xenética molecular. Importancia biolóxica do ADN como portador da información xenética. Concepto de xene. Replicación do 

ADN. Etapas da replicación. Diferenzas entre o proceso replicativo entre eucarióticas e procariotas. ARN: tipos e funcións. Fluxo da 

información xenética nos seres vivos. Expresión dos xenes. Transcrición e tradución xenéticas en procariotas e eucarióticas. O 

código xenético na información xenética. Resolución de problemas de xenética molecular. Regulación da expresión xénica. 

15 
B3: Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos. Mutacións e cancro. Implicacións das mutacións na evolución e na aparición de novas 

especies. Enxeñaría xenética. Principais liñas actuais de investigación. Organismos modificados xeneticamente. Proxecto xenoma: 

repercusións sociais e valoracións éticas da manipulación xenética e das novas terapias xénicas.  

16 
B3: Evidencias do proceso evolutivo. Darwinismo e neodarwinismo: teoría sintética da evolución. Xenética de poboacións. Fre-

cuencias xénicas e a súa relación coa evolución. A mutación e a recombinación xénica como procesos que xeran cambios e adap-

tacións. Principios da selección natural. Evolución e biodiversidade. Proceso de especiación. Modelos de especiación.  

17 
B4: Microbioloxía. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular e sen ela. Virus, outras formas acelula-

res e partículas infectivas subvirais. Bacterias. Fungos microscópicos. Protozoos. Algas microscópicas. Observación microscóp ica 

de protozoos, algas e fungos. 

18 
B4: Métodos de estudo dos microorganismos. Esterilización e pasteurización. Realización de experiencias de cultivo de microorga-

nismos. Microorganismos nos ciclos xeoquímicos. Microorganismos como axentes produtores de doenzas. Biotecnoloxía. Utiliza-

ción dos microorganismos nos procesos industriais: produtos elaborados por biotecnoloxía. Realización de experiencias con micro-

organismos fermentadores. Biotecnoloxía. 

19 
B5: Concepto actual de inmunidade. Sistema inmunitario. Defensas internas inespecíficas. Inmunidade específica: características e 

tipos (celular e humoral). Células responsables. Identificación de células inmunitarias mediante a súa observación. Mecanismo de 

acción da resposta inmunitaria. Memoria inmunolóxica. Antíxenos e anticorpos. Estrutura dos anticorpos. Formas de acción. A súa 

función na resposta inmune. Reacción antíxeno-anticorpo: tipos e características. Inmunidade natural e artificial ou adquirida.  



20 
B5: Disfuncións e deficiencias do sistema inmunitario. Alerxias e inmunodeficiencias. Sistema inmunitario e cancro. A SIDA e os 

seus efectos no sistema inmunitario. Doenzas autoinmunes. Anticorpos monoclonais e enxeñaría xenética. Transplante de órganos  

e problemas de rexeitamento. Reflexión ética sobre a doazón de órganos, medula e sangue. Soros e vacinas. A súa importancia na 

loita contra as doenzas infecciosas. 

 

 

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19 

 

No curso 2019-2020 o alumnado desta materia cursou 1º BACH BIOLOXÍA E XEOLOXÍA e quedaron sen impartir os contidos rela-

cionados coa xeoloxía. Polo tanto, e dado que esta materia non inclúe ningún contido de xeoloxía, non serán imprescindibles para 

cursala. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 
PORCENTAXE NA 

CUALIFICACIÓN 

Probas escritas 90% 

Traballos realizados en clase e na casa e participación e actitude na materia 10% 

TOTAL AVALIACIÓN 100% 

 

NOTA MEDIA XUÑO 

A nota de Xuño será a media da nota obtida nas tres avaliacións. 

OBSERVACIÓNS: Para o cálculo da nota final DA MATERIA aproximarase a valores enteiros: ao enteiro inferior para os decimais 1 

a 4, e ao enteiro superior para os decimais de 5 a 9 

EXAMES: No caso de que un alumno non se presente a unha proba deberá presentar documentación xustificativa para realizar a 

mesma noutra data pactada ca profesora (non se considera válida unha xustificación das familias). No caso de que o alumno se 

ausente por sintomatoloxía COVID non se necesitará xustificación oficial e a proba terá lugar na primeira sesión da materia posterior 

á incorporación. 

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

Substituiranse as clases presenciais por videoleccións gravadas e colgadas á disposición do alumnado pola profesora que terán a 

seguinte estrutura 

• Solucionado de actividades de sesión anterior 

• Explicación dos novos contidos 

• Proposta de actividades para a seguinte sesión 

As actividades propostas poderán ser solicitadas e avaliadas polo profesorado a través da aula virtual ou outras canles de 

comunicación. 

Unha vez á semana, en horario previamente anunciado, haberá unha sesión en directo (50 minutos) de resolución de dúbidas a 

través da algunha aplicación (Webex, OBS, Streamlab...) no que o alumnado poderá interactuar coa profesora. Estas dúbidas, para 

contribuír a axilidade e organización poderán ser previamente enviadas á profesora. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA 

A través da aula virtual e do correo electrónico. 

Cando un alumno ou grupo de alumnos que non sexan o grupo completo se atopen temporalmente illados ou en corentena, a 

profesora semanalmente enviaralles os contidos que teñen que estudar (no libro ou a partir de recursos escritos ou aud iovisuais 

colgados na aula virtual) e os exercicios ou tarefas que teñen que realizar. Unha vez realizadas, estas tarefas serán enviadas á 

profesora a través do correo ou da aula virtual no prazo establecido e esta devolverállelas corrixidas ou enviará a solución xunto coas 

tarefas da semana seguinte. 

 

 


