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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO – ABRIL 2020 
MOTIVO MODIFICACIÓN Alerta sanitaria motivada pola COVID -19 que motivou o decreto do estado de alarma. 

CURSO 2019 - 2020 DEPARTAMENTO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DATA MODIFICACIÓN 14 de Maio 

NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA X BACHARELATO X 
ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  
A presente modificación da programación didáctica atende ao disposto nas  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA 

 
CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º ESO 

Os alumnos/as durante a fase presencial realizaron para avaliar cada tema unha serie de 
actividades  (comprensión lectora, expresión oral e escrita, utilización correcta de 
linguaxe científica, construción e interpretacion de gráficas e esquemas ,etc. 
Complementariamente,  fíxose un exame tipo test dos contidos impartidos en cada 
tema. 
Durante o tempo de ensinanza non presencial os alumnos/as realizaron fichas de repaso 
dos contidos desenvolvidos na fase presencial. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para calcular a nota final de avaliación farase a media das dúas avaliacións presenciais, 
dándolle a cada unha un valor dun 40%, deixando para a valoración das actividades 
realizadas na casa un 20% da nota global. 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Para recuperar a materia realizarase unha proba tipo test en setembro, con preguntas 
referidas aos contidos impartidos durante a fase presencial. 
TEMAS DO 1 AO 7 DO LIBRO DE TEXTO 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 
Avaliación das actividades do boletín de pendentes. 
 

Criterios de cualificación 
Nota das actividades do boletín de pendentes superior a 5. En setembro nota da proba 
escita superior a 5. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
Entrega semanal das actividades do boletín de pendentes. En setembro, proba escrita 
 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
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3º ESO 

Durante a fase presencial: exames, actividades, prácticas e traballos. 
Durante a fase telemática: actividades semanais e materiais compartidos en Classroom.  
 
Clases telemáticas a partir da última semana de abril en Webex. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Media aritmética das cualificacións da primeira e a segunda avaliación, superior a 5. 
En canto á terceira avaliación, o traballo realizado durante o confinamento, será avaliado 
con ata 2 puntos que se sumarán á nota media da primeira e a segunda.  
Ao alumnado que teña que recuperar as avaliacións anteriores, enviaránselle  
semanalmente actividades dos temas impartidos na 1ª e 2ª avaliación . 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

O alumnado que non aprobara na convocatoria ordinaria de xuño, realizaría en 
setembro unha proba escrita na data que se indique. A proba será presencial ou 
telemática en función da situación sanitaria.Temas 1, 3, 4  e 8 do libro de texto. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 
Avaliación das actividades do boletín de pendentes. 
 

Criterios de cualificación 
Nota das actividades do boletín de pendentes superior a 5. En setembro nota da proba 
escita superior a 5. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
Entrega semanal das actividades do boletín de pendentes. En setembro, proba escrita 
 
 

 
CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

4º ESO 
Bioloxía 

e 
xeoloxía 

Os alumnos/as durante a fase presencial realizaron para avaliar cada tema unha serie de 
actividades  (comprensión lectora, expresión oral e escrita, utilización correcta de 
linguaxe científica, construción e interpretacion de gráficas e esquemas ,etc. 
Complementariamente,  fíxose un exame tipo test dos contidos impartidos en cada 
tema. 
Durante o tempo de ensinanza non presencial os alumnos/as realizaron fichas de repaso 
dos contidos desenvolvidos na fase presencial. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

para calcular a nota final de avaliación farase a media das dúas avaliacións presenciais, 
dándolle a cada unha un valor dun 40%, deixando para a valoración das actividades 
realizadas na casa un 20% da nota global. 
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RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Para recuperar a materia realizarase unha proba tipo test en setembro, con preguntas 
referidas aos contidos impartidos durante a fase presencial. 
TEMAS DO 1 AO 5. 

 
CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

4º ESO 
Cultura 

Científica 

Os alumnos/as durante a fase presencial realizaron para avaliar cada tema unha serie de 
actividades  (comprensión lectora, expresión oral e escrita, utilización correcta de 
linguaxe científica, construción e interpretacion de gráficas e esquemas ,etc. 
Complementariamente,  fíxose un exame tipo test dos contidos impartidos en cada 
tema. 
Durante o tempo de ensinanza non presencial os alumnos/as realizaron fichas de repaso 
dos contidos desenvolvidos na fase presencial. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

para calcular a nota final de avaliación farase a media das dúas avaliacións presenciais, 
dándolle a cada unha un valor dun 40%, deixando para a valoración das actividades 
realizadas na casa un 20% da nota global. 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

Para recuperar a materia realizarase unha proba tipo test en setembro, con preguntas 
referidas aos contidos impartidos durante a fase presencial. 
TEMAS DO 1 AO 5. 

 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

4º ESO 
(Ciencias 

Aplicadas) 

INSTRUMENTOS: (Portfolio) Actividades asignadas ao longo do trimestre a través da 
plataforma www.symbaloo.com  
PROCEDEMENTO: Asignaranse semanalmente tarefas que unha vez entregadas e 
correxidas (autoavaliación/coavaliación/heteroavalición) servirán como instrumento de 
avaliación do terceiro trimestre según os criterios de cualificación abaixo recollidos.  
As tarefas versarán sobre os contidos inicialmente programadas (antes da declaración 
do Estado de Alarma) para o terceiro trimestre, (ampliación) ata onde sexa posible.  
Ditos contidos están dispoñibles en distintos formatos (pdf, presentacións, vídeos…) 
para o alumnado na plataforma dende principios de curso sendo 
actualizados/reformulados en atención á diversidade e circunstancias. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
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Calcularase a media aritmética dos dous primeiros trimestres. O traballo (actividades) 
realizado no terceiro trimestre, en función da súa calidade, poderá contribuir a 
incrementar ou manter (nunca diminuir) o valor da media aritmética obtida nos dous 
primeiros trimestres (presenciais). Considerándose os seguintes posibles supostos; 
Suposto 1: 
O alumnado que obtén avaliación APTA (Media aritmética 1º e 2º Trimestre≥5) obterá a 
cualificación resultante da fórmula: ((T1+T2)/2)+T3*1/3 podendo ser T3: 1-10 
Suposto 2: 
O alumnado que obtén avaliación APTA na 1ª e a 2ª pero NON realizou tarefas de 
seguimento durante a terceira obterá a cualificación resultante da fórmula: (T1+T2)/2 
Suposto 3: 
O alumnado NON ten superados todos os estándares mínimos da 1ª e 2ª (Media 
aritmética 1º e 2º Trimestre<5) terá que acollerse ao PLAN DE RECUPERACIÓN. Se o 
supera obterá a cualificación resultante da fórmula: 5 + T3*1/3 podendo ser T3: 1-10 
Suposto 4: 
O alumnado que obtén avaliación NON APTA tras terse acollido ao PLAN DE 
RECUPERACIÓN (1º e 2º Trimestre) de xuño terá que acollerese ao Plan de Recuperación 
de Setembro (ver abaixo). 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (PLAN DE RECUPERACIÓN) 

PLAN RECUPERACIÓN-ORDINARIO _XUÑO 
O alumnado que no mes de maio non ten superados os estándares mínimos da 
materia terá que acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN. 
Instrumento: Boletín de actividades referentes aos contidos do 1º e 2º Trimestre 
Procedemento: Establecido un prazo de entrega e unha vez revisado o boletín 
determinarase en función das súas respostas se o alumno recuperou ou non e 
cualificarase na avaliación ordinaria de xuño según os supostos arriba 
especificados. 
PLAN RECUPERACIÓN-EXTRAORDINARIO _SETEMBRO 
O alumnado que no mes de XUÑO non ten superados os estándares mínimos da 
materia terá que acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIO. Será 
oportunamente convocoado para unha proba extraordinaria de setembro que 
incluirá exclusivamente contidos impartidos presencialmente durante os dous 
primeiros trimestres do curso (Unidades 1 a 5 incluídas). 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE  

Criterios de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

Criterios de cualificación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
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CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º BACH 
(BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA 

Os alumnos/as durante a fase presencial realizaron para avaliar cada tema unha serie 
de actividades  (comprensión lectora, expresión oral e escrita, utilización correcta de 
linguaxe científica, construción e interpretacion de gráficas e esquemas ,etc. 
Complementariamente,  fíxose un exame tipo test dos contidos impartidos en cada 
tema. 
Durante o tempo de ensinanza non presencial os alumnos/as realizaron fichas de 
repaso dos contidos desenvolvidos na fase presencial. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para calcular a nota final de avaliación farase a media das dúas avaliacións 
presenciais, dándolle a cada unha un valor dun 40%, deixando para a valoración das 
actividades realizadas na casa un 20% da nota global. 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

No mes de setembro realizarase unha proba tipo test relativa aos contidos impartidos 
na fase presencial. 
TEMAS 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 
Criterios de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

Criterios de cualificación 
Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

 
CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º BACH 
(Anatomía 
Aplicada) 

Durante a fase presencial: exames, actividades, prácticas e traballos. 
Durante a fase telemática: actividades semanais e materiais compartidos en Classroom.  
Clases telemáticas en Discord e a partir da última semana de abril en Webex. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Media das cualificacións da primeira e a segunda avaliación, superior a 5. 
En canto á terceira avaliación, o traballo realizado durante o confinamento, será 
avaliado con ata 2 puntos que se sumarán á nota media da primeira e a segunda.  
Ao alumnado que teña que recuperar as avaliacións anteriores, enviaránselle  
semanalmente actividades dos temas impartidos na 1ª e 2ª avaliación 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 
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O alumnado que non aprobara na convocatoria ordinaria de xuño, realizaría en 
setembro unha proba escrita na data que se indique. A proba será presencial ou 
telemática en función da situación sanitaria. Temas 1, 6, 7, 8, 9 e 15. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

Criterios de cualificación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
 

 
CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

1º BACH 
(Cultura 

Científica) 

INSTRUMENTOS: (Portfolio) Actividades asignadas ao longo do trimestre a través da 
plataforma www.symbaloo.com  
PROCEDEMENTO: Asignaranse semanalmente tarefas que unha vez entregadas e 
correxidas (autoavaliación/coavaliación/heteroavalición) servirán como instrumento de 
avaliación do terceiro trimestre según os criterios de cualificación abaixo recollidos.  
As tarefas versarán sobre os contidos inicialmente programadas (antes da declaración 
do Estado de Alarma) para o terceiro trimestre, (ampliación) ata onde sexa posible.  
Ditos contidos están dispoñibles en distintos formatos (pdf, presentacións, vídeos…) 
para o alumnado na plataforma dende principios de curso sendo 
actualizados/reformulados en atención á diversidade e circunstancias. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Calcularase a media aritmética dos dous primeiros trimestres. O traballo (actividades) 
realizado no terceiro trimestre, en función da súa calidade, poderá contribuir a 
incrementar ou manter (nunca diminuir) o valor da media aritmética obtida nos dous 
primeiros trimestres (presenciais). Considerándose os seguintes posibles supostos; 
Suposto 1: 
O alumnado que obtén avaliación APTA (Media aritmética 1º e 2º Trimestre≥5) obterá a 
cualificación resultante da fórmula: ((T1+T2)/2)+T3*1/3 podendo ser T3: 1-10 
Suposto 2: 
O alumnado que obtén avaliación APTA na 1ª e a 2ª pero NON realizou tarefas de 
seguimento durante a terceira obterá a cualificación resultante da fórmula: (T1+T2)/2 
Suposto 3: 
O alumnado NON ten superados todos os estándares mínimos da 1ª e 2ª (Media 
aritmética 1º e 2º Trimestre<5) terá que acollerse ao PLAN DE RECUPERACIÓN. Se o 
supera obterá a cualificación resultante da fórmula: 5 + T3*1/3 podendo ser T3: 1-10 
Suposto 4: 
O alumnado que obtén avaliación NON APTA tras terse acollido ao PLAN DE 
RECUPERACIÓN (1º e 2º Trimestre) de xuño terá que acollerese ao Plan de Recuperación 
de Setembro (ver abaixo). 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (PLAN DE RECUPERACIÓN) 



 

 

Páxina 7 de 13 

 

Avda. Compostela, N º 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
( 881 866 601  -  2 Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana 

 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 

PLAN RECUPERACIÓN-ORDINARIO _XUÑO 
O alumnado que no mes de maio non ten superados os estándares mínimos da materia terá que 
acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN. 
Instrumento: Boletín de actividades referentes aos contidos do 1º e 2º Trimestre 
Procedemento: Establecido un prazo de entrega e unha vez revisado o boletín determinarase en 
función das súas respostas se o alumno recuperou ou non e cualificarase na avaliación ordinaria 
de xuño según os supostos arriba especificados. 
PLAN RECUPERACIÓN-EXTRAORDINARIO _SETEMBRO 
O alumnado que no mes de XUÑO non ten superados os estándares mínimos da materia terá que 
acollerse a un PLAN DE RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIO. Será oportunamente convocoado para 
unha proba extraordinaria de setembro que incluirá exclusivamente contidos impartidos 
presencialmente durante os dous primeiros trimestres do curso (Unidades 0 a 4 incluídas). 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

Criterios de cualificación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º BACH 
(BIOLOXÍA) 

Durante a fase presencial: exames, actividades, prácticas e traballos. 
Durante a fase telemática: actividades semanais e materiais compartidos en Classroom.  
Exames telemáticos en Classroom.  
Clases telemáticas en Discord dende o principio do confinamento e a partir da última 
semana de abril en Webex. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Para aprobar é necesario que a media aritmética das cualificacións da primeira e a 
segunda avaliación sexa superior a 5. 
En canto á terceira avaliación, o traballo realizado durante o confinamento, será avaliado 
con ata 2 puntos que se sumarán á nota media da primeira e a segunda.  
Á nota resultante poderáselle sumar ata 1 punto pola realización da actividade voluntaria 
de comentario de texto. 
O alumnado que teña que recuperar as avaliacións anteriores realizará exames 
telemáticos de recuperación da 1ª e a 2ª avaliación e entregará boletíns  semanais de 
actividades dos temas impartidos na 1ª e 2ª avaliación que deben ser avaliados 

positivamente. 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

O alumnado que non aprobe na convocatoria ordinaria de xuño, realizará en setembro 
unha proba escrita na data que se indique. A proba será presencial ou telemática en 
función da situación sanitaria  e versará sobre a materia impartida na 1ª e 2ª avaliación. 
Temas 1 a 14, ambos incluídos. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
 

Criterios de cualificación 
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Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

 
Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

 

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º BACH 
(XEOLOXï

A) 

Durante a fase presencial: exames, actividades, prácticas e traballos. 
Durante a fase telemática: actividades semanais e materiais compartidos en Classroom.  
Exames telemáticos en Classroom. 
Clases telemáticas en Discord dende o principio do confinamento e a partir da última 
semana de abril en Webex. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
Para aprobar é necesario que a media aritmética das cualificacións da primeira e a 
segunda avaliación sexa superior a 5. 
En canto á terceira avaliación, o traballo realizado durante o confinamento, será avaliado 
con ata 2 puntos que se sumarán á nota media da primeira e a segunda.  
O alumnado que teña que recuperar as avaliacións anteriores realizará exames 
telemáticos de recuperación da 1ª e a 2ª avaliación e entregará boletíns  semanais de 
actividades dos temas impartidos na 1ª e 2ª avaliación que deben ser avaliados 

positivamente. 
Temas 1 a 9 ambos incluídos 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro) 

O alumnado que non aprobe na convocatoria ordinaria de xuño, realizará en setembro 
unha proba escrita na data que se indique. A proba será presencial ou telemática en 
función da situación sanitaria  e versará sobre a materia impartida na 1ª e 2ª avaliación. 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 
Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
 

Criterios de cualificación 
Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación 
Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
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CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

2º BACH 
(Ciencias 
da Terra  
e Medio 

Ambiente) 

INSTRUMENTOS: (Portfolio) Actividades asignadas ao longo do trimestre a través da 
plataforma www.symbaloo.com  
PROCEDEMENTO: Asignaranse semanalmente tarefas que unha vez entregadas e 
correxidas (autoavaliación/coavaliación/heteroavalición) servirán como instrumento de 
avaliación do terceiro trimestre según os criterios de cualificación abaixo recollidos.  
As tarefas versarán sobre os contidos inicialmente programadas (antes da declaración 
do Estado de Alarma) para o terceiro trimestre, (ampliación) ata onde sexa posible.  
Ditos contidos están dispoñibles en distintos formatos (pdf, presentacións, vídeos…) 
para o alumnado na plataforma dende principios de curso sendo 
actualizados/reformulados en atención á diversidade e circunstancias. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Calcularase a media aritmética dos dous primeiros trimestres. O traballo (actividades) 
realizado no terceiro trimestre, en función da súa calidade, poderá contribuir a 
incrementar ou manter (nunca diminuir) o valor da media aritmética obtida nos dous 
primeiros trimestres (presenciais). Considerándose os seguintes posibles supostos; 
Suposto 1: 
O alumnado que obtén avaliación APTA (Media aritmética 1º e 2º Trimestre≥5) obterá a 
cualificación resultante da fórmula: ((T1+T2)/2)+T3*1/3 podendo ser T3: 1-10 
Suposto 2: 
O alumnado que obtén avaliación APTA na 1ª e a 2ª pero NON realizou tarefas de 
seguimento durante a terceira obterá a cualificación resultante da fórmula: (T1+T2)/2 
 
Actualmente todo o alumnado do presente curso se atopa comprendido nalgún dos 
dous supostos previos. 

RECUPERACIÓN DA MATERIA (PLAN DE RECUPERACIÓN) 

Non aplica (ver arriba) 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

Criterios de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

Criterios de cualificación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Non procede por non haber alumnado coa materia pendente 
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2. CONTIDOS MÍNIMOS NO CURSO 2019 - 2020. 

 
CURSO 1ª e 2ª AVALIACIÓN 

1º ESO 

Tema 1 : A Terra no universo 

Tema 2: O planeta Auga 

Tema 3 A atmosfera, un oceano de aire 

Tema 4: A xeosfera e os seus minerais 

Tema 5: As rochas, diversidade e usos 

Tema 6 . A Terra, planeta habitado 

 Tema 7: A diversidade dos seres vivos 

 

CURSO 1ª e 2ª AVALIACIÓN 

3º ESO 

Tema 1: A organizacion do corpo humano 

Tema 2: Aparello dixestivo e respiratorio 

Tema 4: A nutricion: aparellos circulatorio e excretor 

Tema 8: A saude e o sistema inmunitario 

 
CURSO 1ª e 2ª AVALIACIÓN 

4º ESO 
(BI E XE) 

Tema 1:A organizacion celular dos seres vivos 

Tema 2:Herdanza e xenetica. 

Tema 3: A informacion e a manipulacion xenetica. 

Tema 4: A orixe e a evolucion da vida. 

Tema 5:Estrutura e dinamica dos ecosistemas. 

 

CURSO 1ª e 2ª AVALIACIÓN 

4º ESO 
(CC) 

 

Tema 1. A ciencia e a información 

Tema 2: O coñecemento do universo 

Tema 3: Tecnoloxia, recursos e medio. 

Tema 4: A enerxia e o desenvolvemento sostible. 

Tema 5. Os materiais e a sociedade 

 
CURSO 1ª e 2ª AVALIACIÓN 
4º ESO 
(CAAP) 

 

Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas  

Bloque2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental 

 
CURSO 1ª e 2ª AVALIACIÓN 

1º BACH 
(BieXe) 

Tema 1. A materia viva. 

Tema 2 A vida e a sua organizacion. 

Tema 3 Os tecidos. 

Tema 4 A relacion e reproducion nas plantas 

Tema 5 A biodiversidade: orixe e conservacion 

Tema 6. A clasificacion dos seres vivos. 
Tema 7. As plantas 

Tema 8. A A nutricion nos animais I: respiración e dixestión 
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CURSO 1ª e 2ª AVALIACIÓN 

1º BACH 
(Anatomí

a 
Aplicada) 

Tema 1. Introducion a estrutura e función do corpo humano 

Tema 6. Sistema esquelético. 

Tema 7. Sistema muscular. 
Tema 8. O sangue 

Tema 9. Sistema cardiovascular 

Tema 15. Sistema Nervioso 

 
CURSO 1ª e 2ª AVALIACIÓN 

1º BACH 
(CuCi) 

Bloque1. Procedementos de traballo 

Bloque 2. A Terra e a vida 

 
CURSO 1ª e  2ª Avaliación 

2º BACH 
(Bioloxía) 

UNIDADE 1: Quimica da materia viva e o seu estudo 
UNIDADE 2: A auga e os sales minerais 
UNIDADE 3: Glicidos 
UNIDADE 4: Lipidos 
UNIDADE 5: Aminoacidos e proteinas 
UNIDADE 6: Nucleotidos e acidos nucleicos 
UNIDADE 7: Vitaminas 

UNIDADE 8: Núcleo 

UNIDADE 9: A membrana plasmatica e otros organulos membranosos. Hialoplasma, 
citoesqueleto e estruturas non membranosas da celula 

UNIDADE 10: Encimas 

UNIDADE 11: División celular 

UNIDADE 12: Catabolismo aerobico e anaerobico 

UNIDADE 13: Anabolismo 

UNIDADE 14: Bioloxía Molecular do ADN 

 
CURSO 1ª e 2ª Avaliación 

2º BACH 
(Xeoloxía

) 

UNIDADE 1. O planeta Terra e o seu estudo 

UNIDADE 2. Minerais: os componentes das rochas 

UNIDADE 3. Rochas igneas 

UNIDADE 4 Metamorfismo e Rochas metamórficas 

UNIDADE 5 Sedimentación e Rochas Sedimentarias 

UNIDADE 6: O Solo 

UNIDADE 7 Estrutura interna da Terra 

UNIDADE 8. A tectonica de placas: unha teoría global 

UNIDADE9:. Tectónica: Pregues e fallas 

 
CURSO  

2º BACH 
(CTM) 

Bloque 1. Medioambiente e fontes de información ambiental 

Bloque 2. Dinámica sossistemas fluídos 
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3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (REPASO, REFORZO, RECUPERACION E, NO SEU 
CASO, AMPLIACIÓN) 

 

Actividades  REPASO E REFORZO 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Leváronse a cabo en tódolos cursos, utilizando diversas plataformas para 
compartir materiais didácticos e para a asignación e recepción de tarefas. 
As plataformas máis utilizadas foron Clasroom, Google Drive e Symbaloo  
Impartíronse clases telemáticas, utilizando Discord e a partir da última semana 
de abril, Webex.. 
Para o alumnado sen conectividade, o Concello de Boiro en colaboración co 
centro, fotocopiaba e facíalles chegar os materiais a casa. 

Materiais e recursos 
Documentos de texto, presentacións, libros dixitais, vídeos, Discord e Webex, 
Classroom, Google Drive, Symbaloo. 

Actividades  AMPLIACIÓN 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Nas materias de Bioloxía e Xeoloxía de 2º de Bacharelato, a fin de conseguir a 
impartición íntegra do temario, impartíronse clases telemáticas dende a primeira 
semana de confinamento, utilizando Dicord, unha aplicación gratuita de chat de 
texto e voz, que permite compartir presentacións e vídeos.  
Ata a última semana de abril, impartíronse 4 horas semanais de Bioloxía e 4 de 
Xeoloxía. 
En maio, co temario prácticamente rematado, comezamos a utilizar Webex e a 
impartir unha hora de clase en cada unha das materias. 
Na materia de Anatomía de 1º de Bacharelato, seguiuse o mesmo sistema. 
Todo o alumnado de Bacharelato dispón de conexión a Internet 

Materiais e recursos 
Documentos de texto, presentacións, libros dixitais, vídeos, Discord e Webex, 
Classroom, Google Drive, Symbaloo 

Actividades  RECUPERACION 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

En tódolos cursos, as actividades da terceira avaliación serviron para recuperar 
a primeira e segunda avaliación. En cada materia existen ademáis plans de 
recuperación ordinarios e extraordinarios. 
En 2º de Bacharelato  realízanse tamén exames telemáticos tipo test. 

Materiais e recursos Boletíns de actividades, formularios de  Google Classroom 

 
 

4. CONTIDOS MÍNIMOS PARA CONTINUAR O PROCESO EDUCATIVO DO CURSO 2020 - 2021. 

 
Durante o curso 2020-2021, en tódalas materias do departamento, terase  en conta a 

información sobre contidos mínimos impartidos, recompilada neste documento. Baseándose 
nesta información, verificarase que o alumnado realizou as aprendizaxes necesarias para abordar 
cada un dos temas do novo curso. Cando non sexa así, comezarase por impartir os contidos 
mínimos contemplados na programación, non impartidos a causa do confinamento, e 
imprescindibles para abordar a aprendizaxe dos novos contidos. 
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5. INFORMACION E PUBLICIDADE. 

 

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 

 
A información contida neste documento comunicarase ás  familias a través da páxina web do IES. 
O alumnado terá unha copia da información relativa á súa materia, a través da plataforma utilizada polo 
profesorado nas súas clases. 

 

PUBLICIDADE 

 
Estas modificacións á programación do Departamento de BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  están 
publicadas na páxina web do centro, no menú reservado ao noso Departamento. 
 
 

A Xefa de Departamento 
 
 

Ana Isabel Urbieta Balado 
 


