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PROFESORADO 

 Ana Beojardín Jarel, imparte a materia de bioloxía e xeoloxía en dous grupos de 1º de ESO, nun grupo 4º de ESO do que é titora, nos dous 

grupos 1º de bacharelato, e as prácticas de laboratorio nun grupo de 1º ESO.   

 

 Paula Hermida Mera, imparte na quenda de nocturno as materias de bioloxía e xeoloxía e de cultura científica de 1º bacharelato,  ciencias da 

terra de 2º de bacharelato, e unha titoria de 2º de bioloxía. Na quenda de diurno impartirá a materia de bioloxía e xeoloxía nun grupo de 1º ESO, 

as prácticas nos grupos de 1ºBACH e a coordinación do STEM.  

 

 Mª Elena San José Manso, imparte as materias de cultura científica de 1º de bacharelato, a bioloxía de 2º de bacharelato, a bioloxía e xeoloxía 

de 3º ESO, e realizará as prácticas de dous grupos de 1º ESO.   

 

  Mª Dolores Vizoso Sanclaudio, imparto as materias de bioloxía e xeoloxía e cultura científica  nun grupo de 4º ESO, anatomía aplicada de 1º 

de bacharelato en dous grupos, ciencias da terra nun grupo de 2º de bach, e a xefatura do departamento. 
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1.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave de cada etapa educativa, pondo especial atención 

na adquisición da competencia científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois, unicamente de adquirir coñecementos relacionados coa 

bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, 

iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a un mellor desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social. A bioloxía e a 

xeoloxía deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a súa autoestima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de 

decisións democráticas a todos os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural. 

En cuarto curso de ESO iníciase o alumnado nas grandes teorías que permitiron o desenvolvemento máis actual desta ciencia (a tectónica de placas, a 

teoría celular e a teoría da evolución), para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións tróficas entre os niveis e a interacción dos organismos entre 

eles e co medio, así como a súa repercusión na dinámica e na evolución dos devanditos ecosistemas. 

Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado desenvolver as competencias esenciais que se 

inclúen no currículo, así como as estratexias do método científico. Entre estas competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da 

realización de tarefas en grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións e defender as 

opinións propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e 

escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre os 

grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas 

básicas de seguridade e uso do material de laboratorio. 

En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de Bioloxía e Xeoloxía deberá ter, no seu tratamento 

metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na realización de variadas e adecuadas tarefas experimentais, adaptadas a cada 

nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, microscopios, material de campo, 

recollida de mostras, resolución de problemas e todos os que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para 

o seu correcto desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao longo do currículo preséntanse actividades de laboratorio e manexo de 

modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos.  

Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO e en bacharelato ha permitir que os alumnos e as alumnas adquiran un nivel competencial que lles 

axude a ser cidadáns e cidadás con respecto por si mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu dispor; a 

ser responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e descubrir. 



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

8 
 

1.2 COMPETENCIAS CLAVE  

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
Cuantificar fenómenos naturais utilizando unha linguaxe matemática. 
Analizar as causas e as consecuencias dun proceso natural. 
Utilizar ferramentas matemáticas para describir un fenómeno do medio físico. Resolver problemas científicos aplicando estratexias matemáticas. 
Extraer datos numéricos de gráficas, táboas e esquemas. 

 Competencia dixital (CD) 
A obtención de información cobrou unha nova dimensión coa tecnoloxía actual e a globalización producida como consecuencia das redes de 
comunicación (internet). O que en principio é unha vantaxe, pode significar unha dificultade engadida debido ao exceso de información.  Isto implica 
que o alumno debería seleccionar coidadosamente o que realmente é importante e fiable. intentarase promover o espírito crítico do alumnado 
mediante o uso tutelado das aulas informáticas, e permitíndolle comparar información sobre un mesmo asunto obtida a partir de fontes diversas 
(publicacións científicas, xornais, páxinas web, etc.).  
Trataremos de apoialos mediante a utilización de direccións de internet que tratan os temas do programa.  

 Aprender a aprender (CAA) 
Aplicación do método científico en experimentos sinxelos e observacións prácticas, facendo fincapé nas estratexias xerais aplicadas.  
Reflexionar sobre as causas dos posibles erros cometidos nas actividades realizadas. 
Comparar procesos ou estruturas distinguindo as semellanzas e as diferenzas. 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 
Tomar decisións considerando as vantaxes e os inconvenientes da situación analizada como, por exemplo, os usos da auga e os seus problemas. 
Comprender a evolución da sociedade baixo o prisma dos avances científicos.  
Participación na planificación de actividades relacionadas coa idea do desenvolvemento sostible e que propicien unha actitude de colaboración e de 
asunción de responsabilidades.  

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
Desenrolar un pensamento crítico e científico, capaz de desterrar dogmas e prexuízos alleos á ciencia. 
Adquirir a capacidade de non aceptar nunca un feito se este non está cientificamente demostrado.  
Aplicar criterios de clasificación en diferentes ámbitos da bioloxía e a xeoloxía. 
Potenciar o espírito crítico fronte a informacións de calquera índole. 
Desenvolver a capacidade de análise. 
Deseñar actividades de tipo experimental para comprobar ou cuantificar procesos. 
Propor hipóteses e analizar a súa coherencia coas observacións realizadas. 
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 Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
O coñecemento da Evolución, permite ao alumno valorar a importancia do estudo e conservación do patrimonio paleontolóxico e arqueolóxico, fonte 
do coñecemento nestas disciplinas. A posta en valor da diversidade xenética como fonte de supervivencia fronte a enfermidades, permite valorar a 
conservación dos espazos naturais, das variedades agrícolas e gandeiras autóctonas, así como a necesidade de preservar a biodiversidade como 
fonte futura de xenes para a súa aplicación en medicamento ou produción de alimentos e enerxía. O coñecemento das novas tecnoloxías da 
información e comunicación, non debe infravalorar o papel dos documentos analóxicos, como fonte de coñecemento, da historia humana e das súas 
manifestacións artísticas e culturais. 

 

1.3 OBXECTIVOS 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 
 

b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das 
tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 

c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 
sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
 

d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 

e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 
f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
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g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si  mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 

h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

 
i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 
l. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 

corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 

n. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 

ñ.   Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 
mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao 
exercicio deste dereito. 
 
o.    Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 
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1.4 TÁBOAS DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, MÍNIMOS EXIXIBLES, 
COMPETENCIAS CLAVE E TEMPORALIZACIÓN 
 

 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 Bloque 1. A evolución da vida    

 f 

 h 

 B1.1. Célula procariota e célula 
eucariota. 

Relacións evolutivas.  

Célula animal e célula vexetal: 
morfoloxía e función. 

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

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

 X  CAA 

 CMCCT 

 

 1 

 BXB1.1.2. Identifica tipos de 
células utilizando o 
microscopio óptico, 
micrografías e esquemas 
gráficos. 

   CD 

 CAA 

  

 f 

 g 

 B1.2. Núcleo e ciclo celular.  B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organización 
segundo as fases do ciclo celular, a través da 
observación directa ou indirecta. 

 BXB1.2.1. Distingue os 
compoñentes do núcleo e a 
súa función segundo as 
etapas do ciclo celular. 

 X  CCL 

 CAA 

 1 

 g 

 f 

 B1.3. Cromatina e cromosomas. 
Cariotipo. 

 B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da 
cromatina. 

 BXB1.3.1. Recoñece as partes 
dun cromosoma utilizándoo 
para construír un cariotipo. 

 X  CMCCT  1 

 g 

 f 

 h 

 B1.4. Mitose e meiose: principais 
procesos, importancia e 
significado biolóxico. 

 B1.4. Formular e identificar os principais procesos que 
teñen lugar na mitose e na meiose, e revisar o seu 
significado e a súa importancia biolóxica. 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da 
mitose e meiose, diferencia 
ambos os procesos e distingue 
o seu significado biolóxico. 

 X  CMCCT 

 CAA 

 1 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 g 

 f 

 h 

 B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e 
ARN. 

 B1.5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos 
nucleicos, e relacionalos coa súa función. 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos 
nucleicos e enumera os seus 
compoñentes. 

 X  CAA 

 CSIEE 

 1 

 g 

 h 

 B1.6. ADN e xenética molecular. 
Proceso de replicación do ADN. 
Concepto de xene. 

 B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa 
conservación da información xenética. 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do 
ADN como portador da 
información xenética, e 
relaciónao co concepto de 
xene. 

 X  CAA 

 

 1 

 g 

 b 

 B1.7. Expresión da información 
xenética. Código xenético. 

 B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa a 
información xenética, utilizando o código xenético e 
resolvendo problemas sinxelos. 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos 
da expresión xenética por 
medio do código xenético. 

 X  CAA 

 CSIEE 

 1 

 b 

 a 

 B1.8. Mutacións. Relacións coa 
evolución. 

 B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na 
diversidade xenética, e comprender a relación entre 
mutación e evolución. 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en 
que consisten as mutacións e 
os seus tipos. 

 X  CMCCT 

 CAA 

 1 

 f 

 g 

 h 

 B1.9. Herdanza e transmisión de 
caracteres. Introdución e 
desenvolvemento das leis de 
Mendel. 

 B1.10. Base cromosómica da 
herdanza mendeliana. 

 B1.11. Aplicacións das leis de 
Mendel. 

 B1.9. Formular os principios da xenética mendeliana, 
aplicando as leis da herdanza na resolución de 
problemas sinxelos, e recoñecer a base 
cromosómica das leis de Mendel. 

 BXB1.9.1. Recoñece os 
principios básicos da xenética 
mendeliana e resolve 
problemas prácticos de 
cruzamentos con un ou dous 
caracteres. 

 X  CMCCT  

 CAA  

 CCEC 

 2 

 g  B1.12. Herdanza do sexo e 
herdanza ligada ao sexo. 

 B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao 
sexo, e establecer a relación entre elas. 

 BXB1.10.1. Resolve problemas 
prácticos sobre a herdanza do 
sexo e a ligada ao sexo. 

 X  CAA 

 CSIEE 

 2 

 a 

 c 

 g 

 B1.13. Doenzas hereditarias máis 
frecuentes e o seu alcance 
social. 

 B1.11. Coñecer e identificar algunhas doenzas 
hereditarias, a súa prevención e o seu alcance 
social. 

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas 
hereditarias máis frecuentes e 
o seu alcance social, e resolve 
problemas prácticos sobre 

 X  CMCCT 

 CSC 

 2 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 m doenzas hereditarias, 
utilizando árbores 
xenealóxicas. 

 f  B1.14. Técnicas da enxeñaría 
xenética. 

 B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: 
ADN recombinante e PCR. 

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas 
de traballo en enxeñaría 
xenética. 

 X  CMCCT 

 CSIEE  

 2 

 g 

 h 

 m 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. 
Bioética.  

 B1.13. Comprender e describir o proceso da clonación.  BXB1.13.1. Describe as técnicas 
de clonación animal, 
distinguindo clonación 
terapéutica e reprodutiva. 

 X  CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 2 

 a 

 c 

 g 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. 
Bioética. 

 B1.14. Recoñecer as aplicacións da enxeñaría 
xenética: organismos modificados xeneticamente 
(OMX). 

 BXB1.14.1. Analiza as 
implicacións éticas, sociais e 
ambientais da enxeñaría 
xenética. 

 X  CSC 

 CSIEE 

 2 

 a 

 c 

 d 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. 
Bioética. 

 B1.15. Valorar e interpretar as aplicacións da 
tecnoloxía do ADN recombinante na agricultura, na 
gandaría, no ambiente e na saúde. 

 BXB1.15.1. Interpreta 
criticamente as consecuencias 
dos avances actuais no campo 
da biotecnoloxía. 

 X  CSC  2 

 a 

 c 

 g 

 h 

 B1.16. Orixe e evolución dos seres 
vivos. Hipóteses sobre a orixe 
da vida na Terra. 

 B1.17. Teorías da evolución. Feito 
e mecanismos da evolución. 

 B1.16. Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe 
da vida e as probas da evolución. Comparar 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

 BXB1.16.1. Distingue as 
características diferenciadoras 
entre lamarckismo, darwinismo 
e neodarwinismo. 

 X  CMCCT 

 CAA 

 2 

 g 

 h 

 B1.16. Orixe e evolución dos seres 
vivos. Hipóteses sobre a orixe 
da vida na Terra. 

 B1.17. Teorías da evolución. Feito 
e mecanismos da evolución. 

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

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

 X  CAA  2 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 g  B1.18. As árbores filoxenéticas no 
proceso de evolución. 

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

 BXB1.18.1. Interpreta árbores 
filoxenéticas. 

 X  CAA  2 

 g 

 h 

 b 

 B1.19. Evolución humana: proceso 
de hominización. 

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

 X  CMCCT 

 CCL 

 2 

 Bloque 2. A dinámica da Terra    

 f 

 g 

 h 

 B2.1. 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. 

 B2.1. Recoñecer, compilar e contrastar feitos que 
amosen a Terra como un planeta cambiante.  

 BXB2.1.1. Identifica e describe 
feitos que amosen a Terra 
como un planeta cambiante, e 
relaciónaos cos fenómenos 
que suceden na actualidade.  

 X  CAA  3 

 g  B2.1. 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. 

 B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns dos cambios máis 
notables da historia da Terra, e asocialos coa súa 
situación actual. 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns 
cambios notables na Terra, 
mediante a utilización de 
modelos temporais a escala e 
recoñecendo as unidades 
temporais na historia 
xeolóxica. 

 X  CAA 

 CSIEE 

 3 

 g 

 h 

 B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e 
períodos xeolóxicos: situación 
dos acontecementos xeolóxicos 
e biolóxicos importantes.  

 B2.3. Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos 
máis importantes da historia da Terra. 

 BXB2.3.1. Discrimina os 
principais acontecementos 
xeolóxicos, climáticos e 
biolóxicos que tiveron lugar ao 
longo da historia da Terra, e 
recoñece algúns animais e 
plantas característicos de cada 
era. 

 X  CMCCT 

 

 3 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 f  B2.3. Os fósiles guía e o seu 
emprego para a datación e o 
estudo de procesos xeolóxicos. 

 B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos 
xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos fósiles 
guía. 

 BXB2.4.1. Relaciona algún dos 
fósiles guía máis característico 
coa súa era xeolóxica. 

 X  CAA  3 

 e 

 f 

 B2.4. Interpretación de mapas 
topográficos e realización de 
perfís topográficos. 
Interpretación e datación de 
procesos representados en 
cortes xeolóxicos. 

 B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís 
topográficos como procedemento para o estudo 
dunha zona ou dun terreo. 

 BXB2.5.1. Interpreta un mapa 
topográfico e fai perfís 
topográficos.. 

   CMCCT 

 CCL 

 3 

 BXB2.5.2. Resolve problemas 
sinxelos de datación relativa, 
aplicando os principios de 
superposición de estratos, 
superposición de procesos e 
correlación. 

   CMCCT  3 

 g  B2.5. Estrutura e composición da 
Terra. Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

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

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

 X  CAA 

 

 3 

 g 

 f 

 B2.5. Estrutura e composición da 
Terra. Modelos xeodinámico e 
xeoquímico. 

 B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.7. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna 
da Terra coa teoría da tectónica de placas. 

 BXB2.7.1. Relaciona as 
características da estrutura 
interna da Terra e asóciaas 
cos fenómenos superficiais. 

 X  CAA 

 CSIEE 

 3 

 g  B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e 
da expansión do fondo oceánico. 

 BXB2.8.1. Expresa algunhas 
evidencias actuais da deriva 
continental e da expansión do 
fondo oceánico. 

 X  CAA  3 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 g  B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos 
asociados ao movemento da litosfera e relacionalos 
coa súa situación en mapas terrestres. Comprender 
os fenómenos naturais producidos nos contactos 
das placas. 

 BXB2.9.1. Coñece e explica 
razoadamente os movementos 
relativos das placas 
litosféricas. 

 X  CAA 

 CMCCT 

 3 

 BXB2.9.2. Interpreta as 
consecuencias dos 
movementos das placas no 
relevo. 

 X  CAA  3 

 g 

 h 

 B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de 
illas e os oróxenos térmicos. 

 BXB2.10.1. Identifica as causas 
dos principais relevos 
terrestres. 

 X  CMCCT  3 

 g  B2.6. A tectónica de placas e as 
súas manifestacións. Evolución 
histórica da deriva continental á 
tectónica de placas. 

 B2.11. Contrastar os tipos de placas litosféricas e 
asociarlles movementos e consecuencias. 

 BXB2.11.1. Relaciona os 
movementos das placas con 
procesos tectónicos. 

 X  CAA 

 CCL 

 3 

 g 

 b 

 B2.7. Evolución do relevo como 
resultado da interacción da 
dinámica externa e interna. 

 B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa 
evolución, é resultado da interacción entre os 
procesos xeolóxicos internos e externos. 

 

 BXB2.12.1. Interpreta a evolución 
do relevo baixo a influencia da 
dinámica externa e interna. 

   CAA  3 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente    

 f 

 h 

 B3.1. Compoñentes e estrutura do 
ecosistema: comunidade e 
biótopo. Hábitat e nicho 
ecolóxico. 

 B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, 
poboación, comunidade, ecotón, hábitat e nicho 
ecolóxico. 

 BXB3.1.1. Identifica o concepto 
de ecosistema e distingue os 
seus compoñentes. 

 X  CMCCT  2 

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

 X  CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 2 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 g 

 b 

 f 

 B3.2. Factores ambientais e seres 
vivos. Factores limitantes e 
adaptacións. Límite de 
tolerancia. 

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

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

 X  CSC 

 CAA 

 2 

 a 

 b 

 B3.2. Factores ambientais e seres 
vivos. Factores limitantes e 
adaptacións. Límite de 
tolerancia. 

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

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

 X  CMCCT 

 CAA 

 2 

 g 

 f 

 B3.3.Relacións intraespecíficas e 
interespecíficas. Influencia na 
regulación dos ecosistemas. 

 B3.4. Autorregulación do 
ecosistema, da poboación e da 
comunidade. 

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

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

 X  CMCCT  2 

 f 

 h 

 B3.5. Relacións tróficas: cadeas e 
redes. 

 B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes 
tróficas. 

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis 
tróficos e as súas relacións 
nos ecosistemas, e valora a 
súa importancia para a vida en 
xeral e o mantemento destas. 

 X  CAA 

 CSC  

 CCL 

 2 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 a 

 c 

 g 

 B3.6. Dinámica do ecosistema. 

 B3.7. Ciclo da materia e fluxo da 
enerxía. 

 B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

 B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e 
sucesións ecolóxicas. 

 B3.6. Expresar como se produce a transferencia de 
materia e enerxía ao longo dunha cadea ou rede 
trófica, e deducir as consecuencias prácticas na 
xestión sustentable dalgúns recursos por parte do 
ser humano. 

 BXB3.6.1. Compara as 
consecuencias prácticas na 
xestión sustentable dalgúns 
recursos por parte do ser 
humano, e valora criticamente 
a súa importancia. 

   CSC 

 CCEC 

 2 

 a 

 c 

 m 

 B3.10. Eficiencia ecolóxica e 
aproveitamento dos recursos 
alimentarios. Regra do 10 %. 

 B3.7. Relacionar as perdas enerxéticas producidas en 
cada nivel trófico co aproveitamento dos recursos 
alimentarios do planeta desde un punto de vista 
sustentable. 

 BXB3.7.1. Establece a relación 
entre as transferencias de 
enerxía dos niveis tróficos e a 
súa eficiencia enerxética. 

 X  CAA  2 

 a 

 c 

 B3.11. Actividade humana e medio 
ambiente. Impactos e 
valoración das actividades 
humanas nos ecosistemas. 
Consecuencias ambientais do 
consumo humano de enerxía. 

 

 B3.12. Os recursos naturais e os 
seus tipos. A superpoboación e 
as súas consecuencias: 
deforestación, 
sobreexplotación, incendios, 
etc. 

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

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

 X  CSC 

 CCL 

 CCEC 

 2 

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

   CMCCT 

 CAA 

 CCL 

 2 

 b 

 f 

 B3.13. Os residuos e a súa 
xestión. Coñecemento de 
técnicas sinxelas para coñecer 
o grao de contaminación e 
depuración ambiental. 

 B3.9. Concretar procesos de tratamento de residuos e 
describir a xestión que dos residuos se fai no seu 
contorno próximo. 

 BXB3.9.1. Describe os procesos 
de tratamento de residuos, e 
valora criticamente a súa 
recollida selectiva. 

 X  CSC 

 CSIEE 

 2 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 m 

 c 

 a 

 B3.13. Os residuos e a súa 
xestión. Coñecemento de 
técnicas sinxelas para coñecer 
o grao de contaminación e 
depuración ambiental. 

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

 BXB3.10.1. Argumenta os proles 
e os contras da reciclaxe e da 
reutilización de recursos 
materiais. 

 X  CSC 

  CAA 

 2 

 a 

 g 

 B3.14. Uso de enerxías renovables 
como factor fundamental para 
un desenvolvemento 
sustentable. Consecuencias 
ambientais do consumo 
humano de enerxía. 

 B3.11. Asociar a importancia da utilización de enerxías 
renovables no desenvolvemento sustentable. 

 BXB3.11.1. Destaca a 
importancia das enerxías 
renovables para o 
desenvolvemento sustentable 
do planeta. 

 X  CSC 

 CCL 

 2 

 Bloque 4. Proxecto de investigación    

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e 
comprobación e argumentación 
a partir da experimentación ou a 
observación. 

 B4.1. Planear, aplicar, e integrar as destrezas e as 
habilidades propias do traballo científico. 

 BXB4.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias dos 
métodos da ciencia. 

 

 X  CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 1, 2, 3 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e 
comprobación e argumentación 
a partir da experimentación ou a 
observación. 

 B4.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da 
experimentación ou da observación e a 
argumentación. 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

 X   CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 1, 2, 3 

 b 

 e 

 f 

 h 

 o 

 B4.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica.  

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

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

 X  CAA 

 CCL 

 CMCCT  

 CD 

 1, 2, 3 



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

20 
 

 Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO     

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación 1 / 2 / 3 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e 
colaboración respectuosa no 
traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

 B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual 
e en grupo. 

 BXB4.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e 
en grupo. 

 X  CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 1, 2, 3 

 a 

 b 

 d 

 e 

 g 

 h 

 o 

 B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e 
colaboración respectuosa no 
traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

 B4.5. Presentar e defender en público o proxecto de 
investigación realizado. 

 BXB4.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación 
sobre animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno 
ou a alimentación e a nutrición 
humana, para a súa 
presentación e a súa defensa 
na aula. 

 X  CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 1, 2, 3 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 

investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito. 

 X  CCL  1, 2, 3 

 

NOTA: Os mínimos exixibles aparecen marcados cun X 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

- 1ª AVALIACIÓN: Unidades 1, 2, 3 

- 2ª AVALIACIÓN: Unidades 4, 5, 6  

- 3ª AVALIACIÓN: Unidades 7, 8, 9 
Esta temporalización é aproximada e poderá ser adaptada ás necesidades de cada grupo, ou revisada puntualmente nas reunións do departamento. 



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

21 
 

1.5 TEMAS TRANSVERSAIS 

Nas diferente unidades, a partir dalgúns contidos, trabállanse principalmente temas relacionados coa nutrición. 

 

1.6 PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Sempre e cando se poda dispoñer dun profesor de prácticas para facer o desdobre do grupo as prácticas levaranse a cabo no laboratorio, baixo a 
supervisión dun profesor do departamento. 

Neste curso poderían realizarse as seguintes prácticas: 
Práctica 1. Identificación de Rochas. 
Práctica 2. Descrición e manexo de microscopio óptico.  
Práctica 3. Observación de estruturas celulares. 
Práctica 4. Plasmólise e turxencia en células vexetais. 
Práctica 5. Observación de organismos de auga doce. 
 
A asistencia ás prácticas e a correcta realización das mesmas supón ata un 10% da cualificación nas partes da materia nas que van incluídas ditas 
prácticas. 
 
En todo caso, o feito de que as prácticas se leven a cabo depende tanto da marcha xeral do curso como do comportamento correcto do alumnado. O 
Departamento podería anular calquera delas se o estima conveniente o decidir que algún alumno no participe nelas se este non respecta as normas do 
laboratorio.  

1.7 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A metodoloxía a empregar será principalmente motivadora, activa e participativa, adaptada ás características de cada alumno/a, para tratar de espertar 

nel o interese por aprender por se mesmo, por traballar en equipo e por iniciarse no coñecemento da realidade de acordo cos principios básicos do 

método científico, a través de estratexias motivadoras, que acheguen a ciencia á experiencia próxima ó alumnado.                                   

A metodoloxía a seguir será a seguinte: 

- Realizar un diagnóstico dos coñecementos previos dos alumnos sobre os aspectos que serán tratados co fin de coñecer a situación real 
do grupo. 

- Realizar actividades de reforzo con aqueles alumnos e alumnas que non alcancen os obxectivos mínimos de cada unidade. 
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- Os profesores interesaranse polos alumnos repetidores dos seus grupos e solicitarán información sobre as dificultades previas que 

tivesen. Así, ditos alumnos poderán ser orientados, de xeito personalizado, ao longo do curso para alcanzar o aprobado esta vez. 

- Presentación de cada unidade facendo un comentario xeral do tema. Podería utilizarse algunha noticia recente de relevante interese científico que 
garde relación co tema e comentala. 

- Desenvolver un guión que achegue unha visión global da unidade e un itinerario dos distintos puntos que se irán desenvolvendo. 

- Exposición da información básica intercalando documentos, cuestións, etc. 

- Facer referencias a esquemas, mapas, debuxos, fotografías ou gráficos. 

- Utilización de tecnoloxías da información e a comunicación para obter animacións de procesos ou fenómenos, vídeos documentais. Explicacións 
apoiadas en PowerPoint. 

- Realización de actividades de investigación e exposición en clase que axuden a mellorar a expresión oral dos alumnos. 

- Elaboración dun glosario dos diferentes temas co fin de enriquecer o vocabulario científico do alumnado. 

- Actividades de reforzo a desenvolver na casa, con busca de información a partir de distintas fontes sobre os conceptos traballados na unidade que 
contribúan a fixar os contidos. 

- Realizar actividades de ampliación con aqueles alumnos que poidan desenvolvelas para aumentar a información sobre os contidos da unidade. 

- Corrección activa das actividades, problemas, gráficos, etc., desenvolvidos como traballo complementario. 

- É importante que os alumnos e alumnas sexan capaces de relacionar as novas ideas que elaboran coas que xa teñen, coas experiencias e situacións 
que viven no mundo que os rodea e coas persoas as ideas das cales valoran. 

- Ao ser unha materia eminentemente experimental o laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía é un recurso de aprendizaxe imprescindible, xa que as 
actividades de laboratorio permiten o desenvolvemento de destrezas no uso de aparatos e instrumentos, a orde e a sistematización nas tarefas, 
fomentan a responsabilidade, o traballo en equipo, a organización e a aprendizaxe dos contidos mediante a experiencia, o que sen dúbida facilita a 
súa asimilación por parte dos nosos alumnos e alumnas. A isto engádese o estimulante elemento motivador que constitúe para eles a asistencia ao 
laboratorio. 

- As actividades prácticas desenvolvidas no laboratorio complementan os aspectos teóricos desenvolvidos en clase. 
 

1.8 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

Outros materiais utilizados serán; Material do aula virtual, libros de lectura recomendados da sección lendo Ciencias da biblioteca, medios audiovisuais, 
medios informáticos, material de laboratorio, mapas e murais explicativos 
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1.9 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

A avaliación da aprendizaxe  estará adaptada ás necesidades do grupo e do alumnado. Para elo é necesaria, en primeiro lugar, unha avaliación inicial. 
 
A avaliación inicial consistirá nunha proba específica sinxela, que permita coñecer o grao de desenvolvemento alcanzado nos aspectos básicos da 
aprendizaxe e o dominio dos contidos da materia por parte do alumnado de 4° da ESO. Respecto a estrutura do exame, este poderá conter cuestións de 
diversos tipos: tipo test, de correspondencia (establecer relacións entre dúas columnas), de encher ocos, preguntas curtas, identificación de esquemas, 
debuxos ou imaxes fotográficas, interpretación de gráficos ou mapas, etc. 
 
Haberá tres avaliacións trimestrais. A avaliación positiva requirirá que os alumnos/as dominen os mínimos especificados para cada nivel, tendo en conta 
os criterios de avaliación especificados. A cualificación mínima para aprobar é 5. 
O traballo inclúe o caderno e a realización de actividades orais, escritas e online. Ademais dos contidos dos traballos e a adecuación das respostas, 
terase en conta a corrección na expresión, o deseño, a variedade das fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e 
síntese, a capacidade crítica, a participación no traballo en grupo, etc. 

 Ao traballo asignaráselle a cualificación T (comprendida de 0 a 10). 

 As probas escritas están repartidas en: 

 Controis de mínimos, aos que se lles asignará a cualificación C (comprendida de 0 a 10), que se corresponderá coa media aritmética. 

 Exames, aos que se lles asignará a cualificación E (comprendida de 0 a 10), e a cada proba P1, P2 e P3. En cada proba avaliaranse 
tamén os contidos das probas anteriores. 

 Proxecto de investigación, ao que se lle asignará a cualificación PX (comprendida de 0 a 10) 
 
A cualificación de cada avaliación será o resultado de aplicar os seguintes criterios: 

 PRIMEIRA AVALIACIÓN:  

 Traballo: 20% 

 Probas escritas : 80% repartidas en: 
o Controis: 20% 
o Exames: 80% . Realizaranse dúas probas.  A cualificación será calculada como a media ponderada das probas e procederase do 

seguinte xeito: 1ª proba: 30%. 2ª proba: 70%. 
A nota global será:  

N = 0,2 · T + 0,8 · (0.2 · C + 0.8 · E), sendo E = 0.3 P1 + 0.7 P2    N = 0,2 · T + 0,8 · {0.2 · C + 0.8 · (0.3 P1 + 0.7 P2)}   
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 SEGUNDA AVALIACIÓN:  

 Traballo: 20% 

 Probas escritas : 80% repartidas en: 
o Controis: 10% 
o Exames: 90% . Realizaranse tres probas.  A cualificación será calculada como a media ponderada das probas e procederase do 

seguinte xeito: 1ª proba: 15%,  2ª proba: 25%, 3ª proba: 60% 
A nota global será: 

N = 0,2 · T + 0,8 · (0.1 · C + 0.9 · E), sendo E = 0.15 P1 + 0.25 P2 + 0.6P N = 0,2 · T + 0,8 · {0.1 · C + 0.9 · (0.15 P1 + 0.25 P2 + 0.6P3)}   

 TERCEIRA AVALIACIÓN:  

 Traballo: 10% 

 Probas escritas : 70%. Realizaranse dúas probas.  A cualificación será calculada como a media ponderada das probas e procederase do 
seguinte xeito: 1ª proba: 30%. 2ª proba: 70%. 

 Proxecto de investigación: 20% 
A nota global será: 
 

N = 0,1 · T + 0,7 · E + 0.2 ·PX, sendo E = 0.3 P1 + 0.7 P2 N = 0,1 · T + 0,7 (0.3 P1 + 0.7 P2) + 0.2 · PX   

 
Se o resultado de N é superior ou igual nas décimas a 0.5, farase redondeo á alza, sempre e cando no apartado T se obteña unha nota igual ou superior 
a 5.  
 
Recuperación da avaliación 
O alumnado que teña suspensa algunha avaliación realizará unha proba de recuperación referida aos estándares traballados nesa avaliación. Esta 
recuperación farase despois da citada avaliación. 
Proba e cualificación final 
Para o cálculo da cualificación final realizarase a media aritmética das tres avaliacións. A cualificación mínima para aprobar é 5. 
O alumnado con cualificacións inferiores a 4 nalgunha avaliación, ou con máis de dúas avaliacións suspensas, realizará en xuño unha proba oral ou 
escrita, de formato similar ás realizadas durante o curso, referida aos estándares das avaliacións correspondentes. 
A cualificación final, neste caso, será o resultado de aplicar os seguintes criterios: 

 Tarefas de recuperación: 20 %. (T) 

 Probas escritas: 80 % (E)  
A nota final será: N = 0,2 ·T + 0,8 · E 
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Se o resultado de N é superior ou igual nas décimas a 0.5, farase redondeo á alza, sempre e cando no apartado T e E se obteña unha nota igual ou 
superior a 5.  
O alumnado que teña a materia superada, poderá subir a nota final nun 10 % coa realización e entrega de actividades de ampliación.  
 
O emprego de métodos fraudulentos, teléfonos móbiles, smartwach ou calquera tipo de dispositivo electrónico, así como a tenencia de calquera tipo de 
material de apoio, apuntes, etc. Relacionados coa materia, durante as probas escritas, suporán un 0 nas mesmas. 
A non realización dun exame sen a debida xustificación suporá un 0 no exame e implicará a perda do dereito á repetición do mesmo. 
 
Proba final 
O alumnado coa materia suspensa realizarán unha única proba escrita, de formato similar ás realizadas durante o curso, e referida aos estándares que 
figuran na programación da materia.  
 
Cualificación final 
Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
O alumno tería a materia aprobada cunha nota igual ou superior ao 5, con redondeo á alza a partir do medio punto. Para o cálculo da cualificación final 
realizarase a media aritmética das tres avaliacións. O alumnado con cualificacións inferiores a 4 nalgunha avaliación e con máis de dúas avaliacións 
suspensas realizará en xuño unha proba escrita sobre os estándares non superados xunto con actividades escritas de recuperación. 

- 80% Probas escritas.  
- 20% Tarefas de recuperación. 

O alumnado que teña a materia superada e non precise recuperar en xuño, poderá subir a nota final un 10% coa realización e entrega das actividades de 
ampliación. 
 
Na cualificación dos exames, escritos ou orais, teranse en conta os seguintes criterios:   

- A resposta debe ser razoada ou xustificada, de non ser así será puntuada cun 0.  

- Os erros de cálculo numérico penalizaranse cun 25% da nota da pregunta. Se o resultado obtido fora absurdo ou implicara o descoñecemento de 
conceptos básicos, puntuaríase cun 0.  

- A expresión dos resultados numéricos sen unidades, ou unidades incorrectas, penalizarase cun 25% na nota da pregunta correspondente.    

- O emprego de métodos fraudulentos, teléfonos móbiles, smartwach ou calquera tipo de dispositivo electrónico, así  como a tenencia de calquera tipo 
de material de apoio, apuntes, etc. relacionados coa materia, durante o exame, suporá un 0 no mesmo.   

- A no realización dun exame sen a debida xustificación suporá  un 0 no exame e conlevará a perda do dereito á repetición do mesmo. 
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O cadro seguinte amosa os procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Respostas a preguntas ou cuestións do contido do libro de texto e do 
contido complementario aportado polo profesor durante a explicación 
das unidades. 

 Respostas a cuestións relacionadas coas actividades prácticas. 

 Resolución de exercicios ou problemas.  

 Elaboración de resumos, sínteses, esquemas, gráficas e mapas 
conceptuais.  

 Exames tipo test (verdadeiro-falso, resposta múltiple) 

 Exames do tipo “completar o dato que falta” 

Probas orais  Resposta a preguntas 

 Exposición dun tema 

Traballos individuais ou en grupo  Proxecto de investigación 

 Busca de información 

 Presentacións  

Traballo na aula ou laboratorio  Caderno do alumnado 

 Listas de control 

Observación sistemática e rexistro  Escalas de observación verbais ou numéricas 

 Caderno do alumnado: As tarefas do caderno de clase entregaranse a 
través da aula virtual. Valorarase ata 0.5 puntos o traballo do 
alumnado que queda reflectido no caderno, tendo en conta o 
seguinte: 
- Curiosidade , orde e limpeza. 
- Realización e corrección das actividades encomendadas. 
- Información facilitada polo profesor/a (toma de apuntes en clase). 

 

1.10 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Empregaranse os indicadores seguintes: 
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- O alumno ou a alumna busca, selecciona, organiza e clasifica a información relativa ao estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna analiza e expoñe a información sobre o estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna interpreta imaxes, mapas e gráficos relacionados co estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna reflexiona e expón con claridade  as súas opinións sobre o estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna transcribe os datos con precisión e formula correctamente hipóteses relacionadas co estándar de aprendizaxe. 
 

1.11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

- En cada unidade haberá actividades de reforzo para traballar a aprendizaxe dos contidos básicos e facilitar que todos os alumnos adquiran as 
competencias básicas. 

- Os profesores se interesarán polos alumnos repetidores dos seus grupos e recollerán información sobre as dificultades previas que tiveran. Así, ditos 
alumnos poderán ser orientados, de maneira personalizada, ao longo do curso para poder acadar o aprobado. 

- Tamén haberá actividades de ampliación, con aqueles alumnos que poidan desenvolvelas, para aumentar a información sobre os contidos da 
unidade. Para as actividades complementarias utilizaranse as guías da mesma editorial da que usamos o texto (Vicens Vives). 

 
 
1.12 TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA 

Neste curso utilizarase o texto, xa que este incorpora frecuentemente breves referencias bibliográficas de persoas coñecidas polos seus traballos 
relacionados co tema da unidade e lecturas nas que se incorporan fragmentos de obras que poidan espertar o interese dos alumnos. 

O  libro "Leer noticias de Ciencias de la Naturaleza" de Editorial Santillana pode utilizarse selectivamente para este nivel.  "La expedición en el Beagle". 
de Alan Moorhead, "Momentos estelares de la ciencia" de Assimov e os libros recomendados polo departamento que están recollidos na páxina do centro 
no apartado de “Lecturas de Ciencias” 

 

 

1.13 PLAN DE FOMENTO DAS TIC 

O tratamento da información e da comunicación, así como da competencia dixital, na materia de Bioloxía e Xeoloxía, consiste en dispoñer de habilidades 

para a busca, selección e produción de información. Na medida do posible, segundo o tempo e o nivel do alumnado, propoñemos: 

- Busca guiada de información mediante buscadores de Internet. 



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

28 
 

- Proposta de enderezos web específicos. 

- Dicionarios e enciclopedias dixitais. 

- Diarios e revistas en formato dixital. 

- Test interactivos. 
 
1.14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Poderíanse realizar algunhas das seguintes saídas, dependendo tanto da marcha xeral do curso como do comportamento correcto do alumnado: 

- Visitas a distintos ecosistemas mariños e terrestres.  
- Visita ao Museo da SGHN de Ferrol. 
- "Flora das cidades e biodiversidade galega" na aula de ecoloxía urbana e pola cidade. 
- Visitar un Museo de Ciencias.  
- Visita á unha central térmica ou a unha industria.  
- Visita á CSIC 
- Visita a unha potabilizadora ou a unha depuradora de augas. 

 
O Departamento podería anular calquera delas se o estima conveniente ou decidir que algúns alumnos no participen nas saídas. 
 
1.15 ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. 
2. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben 

achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que 
reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

3. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos 
ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

 
 
4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as seguintes medidas: 

a) Establecerase como canle de comunicación para a achega de información de información de tipo xeneral ao alumnado e as súas familias a 
páxina web do Centro http://www.iesconcepcionarenal.es/ e a aplicación abalar móbil. 

b) Como canle de comunicación co alumnado para achegas específicas relativas á materia impartida utilizarase preferentemente a aula virtual. 
Para comunicacións relacionados con titorías ou outros avisos usaranse os seguintes correos electrónicos: 
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@edu.xunta.gal, @iesconcepcionarenal.es e/ou a aplicación abalar móbil. 
c) Os contidos de cada materia serán impartidos por cada profesor/a do xeito indicado nas programacións didácticas de cada Departamento. 

Utilizarase a aula virtual do Centro para achegar estes contidos ao alumnado, no caso de material que exceda a capacidade da aula virtual 
usarase o correo electrónico. 

d) O profesorado realizará na medida do posible conexións semanais a través da plataforma webex co alumnado que se atope en situación de 
confinamento. Estas conexións terán como fin a explicación de contidos, resolución de dúbidas así como titorízación das alumnas e alumnos. 

e) O titor/a de cada curso establecerá un calendario con quendas de conexións para evitar sobrecargar aos alumnos e así mesmo evitar que se 
solapen as distintas materias. 

f) Identificarase a aquel alumnado en situación de vulnerabilidade ou con problemas de conexión. Realizarase un plan específico para facer chegar 
a información e contidos didácticos a este alumnado, en función das súas necesidades. 

 
1.16 PROCEDEMENTO PARA QUE O ALUMNADO E AS FAMILIAS COÑEZAN A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

A principio de curso o profesor que imparta a materia informará ao alumnado de todos os aspectos da Programación. Este documento estará a 
disposición dos alumnos e das súas familias no Departamento e na páxina web do Centro http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal/ 
 
1.17 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

A avaliación será continua e integrada no proceso de ensino aprendizaxe, e permitirá rectificar os aspectos da programación nos que non se cumpran os 

obxectivos que se pretenden acadar. A principios de curso farase unha avaliación diagnóstica mediante a que se tomará nota das aprendizaxes xa 

adquiridas polo alumno, e se fora preciso, adaptaranse as estratexias aos coñecementos previos do alumno. Nas reunións do departamento avaliaranse 

os resultados obtidos, comprobarase o cumprimento dos obxectivos e concluirase se a temporalización e a metodoloxía empregada foron adecuadas. Se 

fora necesario propoñeríanse medidas para corrixir os problemas detectados. As modificacións da programación, quedarán reflectidas nas actas do 

departamento. 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal/
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2 CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 
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2.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Tanto a ciencia como a tecnoloxía son alicerces do benestar das nacións, e ambas son necesarias para que un país poida enfrontarse a novos retos e a 

atopar solucións para eles.  

O desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dun país, a súa posición nun mundo cada vez máis competitivo e globalizado, así como o benestar 

da cidadanía na sociedade da información e do coñecemento, dependen directamente da súa formación intelectual e, entre outros factores, da súa 

cultura científica.   

Que a ciencia forma parte do acervo cultural da humanidade é innegable; de feito, calquera cultura pasada apoiou os seus avances e logros nos 

coñecementos científicos que se ían adquirindo e que se debían ao esforzo e á creatividade humana. A materia denominada Cultura Científica debe, 

daquela, contribuír á adquisición desta dimensión da competencia en conciencia e expresión cultural.  

Individualmente considerada, a ciencia é unha das grandes construcións teóricas da humanidade; o seu coñecemento forma o individuo, proporciónalle 

capacidade de análise e de procura da verdade. Na vida diaria estamos en continuo contacto con situacións de carácter científ ico que nos afectan 

directamente, situacións que a cidadanía do século XXI debe ser capaz de entender e de valorar criticamente.  

Repetidas veces, os medios de comunicación informan sobre cuestións científicas e tecnolóxicas de actualidade. A materia de Cultura Científica 

contribúe a que o alumnado avalíe enunciados relacionados con estas cuestións e tome decisións fundamentadas en probas de carácter científico, 

diferenciándoas das crenzas e das opinións. En definitiva, trátase de que os cidadáns e as cidadás sexan competentes para tomar decisións baseadas 

no coñecemento científico, nun marco democrático de participación cidadá, desenvolvendo deste xeito a competencia social e cívica.   

Un dos aspectos básicos da competencia científica é a capacidade de utilizar probas e argumentar en relación a cuestións de carácter científico, e tomar 

decisións baseadas en probas. A materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a través dunha metodoloxía que enfronte o alumnado ao reto de 

utilizar probas e argumentar nun contexto real e mediante o diálogo entre iguais. O traballo cooperativo e colaborativo, a formulación de tarefas en 

contextos reais e o traballo experimental deben, xa que logo, formar parte do desenvolvemento curricular na aula.  

Partindo do enfoque competencial do currículo, a materia de Cultura Científica servirá para o desenvolvemento das competencias lingüística e dixital, a 

través da realización de tarefas grupais que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións, defender as 

opinións propias en debates e outras situacións de aula.  

A materia tamén contribuirá ao desenvolvemento das competencias de aprender a aprender, e de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, a través 

dunha metodoloxía que promova situacións de aula que fomenten a responsabilidade do alumnado no proceso de aprendizaxe, a avaliación e a 

autoavaliación, a autocrítica e a promoción da iniciativa do alumnado para que sexa o protagonista do proceso.   
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Outra razón do interese da materia de Cultura Científica é a importancia do coñecemento e da utilización do método científico, útil non só no ámbito da 

investigación, senón en xeral en todas as disciplinas e actividades. Ademais, o fomento de vocacións científicas é outra das dimensións ás que esta 

materia debe contribuír.  

Por tanto, requírese que a sociedade adquira unha cultura científica básica que lle permita entender o mundo actual e ser quen de tomar decisións 

baseadas no coñecemento científico en distintos contextos; é dicir, conseguir a alfabetización científica da cidadanía.  

No cuarto curso de ESO, a materia de Cultura Científica establece a base de coñecemento científico sobre temas xerais como o universo, os avances 

tecnolóxicos, a saúde, a calidade de vida e a contribución do coñecemento dos materiais aos avances da humanidade. 

No bloque 1 establécense os procedementos de traballo para abordar os contidos dos outros bloques de coñecemento. Para lograr a adquisición das 

competencias, deben formar parte do desenvolvemento curricular a obtención e a selección crítica de información de carácter científico; a valoración da 

importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida diaria; a comunicación de información de carácter científico nos soportes escrito, oral e virtual; o diálogo e o 

debate entre iguais sobre os temas científico tecnolóxicos; o traballo cooperativo e colaborativo. Trátase, pois, ademais de adquirir coñecementos 

científico tecnolóxicos, de contribuír á capacidade de avaliar de xeito crítico e comunicar eficazmente cuestións de carácter científico e tecnolóxico. Por 

tanto, as estratexias fundamentais dos procedementos de traballo deben impregnar o resto de bloques de coñecemento, formando parte indivisible á hora 

de abordar cuestións relacionadas coa cultura científica. 

2.2 COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
Esta competencia é importante en Cultura Científica, ao ter moita carga conceptual, discursiva e escrita, conseguida a través dun adecuado dominio 
das distintas modalidades de comunicación. A materia prepara tamén para o exercicio da cidadanía activa, a través dunha visión crítica e autónoma 
dos aspectos beneficiosos e prexudiciais dos avances na saúde, a reprodución e as novas tecnoloxías de comunicación. Esta competencia crave 
perfecciónase coa lectura de noticias, textos científicos, emprego de foros e debates orais, así como co uso de comunicación audiovisual en distintos 
formatos. 

 Competencia Matemática e competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT) 
As distintas aprendizaxes están insertos dun dominio nesta competencia, en canto ao uso de datos, diagramas, o cambio temporal e a incerteza 
inherente aos riscos nas novas tecnoloxías. A comprensión dos avances en xenética, en medicamento, en técnicas de reprodución asistida e en 
tecnoloxías da información e comunicación, xera unha actitude positiva cara á saúde e unha relación vixiante cos riscos das novas tecnoloxías. Esta 
competencia permite adquirir criterios éticos razoados fronte a cuestións como o emprego da ciencia e a tecnoloxía no medicamento e na maneira de 
relacionarnos a través das redes sociais. 
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 Competencia Dixital (CD) 
A obtención de información cobrou unha nova dimensión coa tecnoloxía actual e a globalización producida como consecuencia das redes de 

comunicación (internet). O que en principio é unha vantaxe, pode significar unha dificultade engadida debido ao exceso de información.  Isto implica 

que o alumno debería seleccionar coidadosamente o que realmente é importante e fiable. intentarase promover o espírito crítico do alumnado 

mediante o uso tutelado das aulas informáticas, e permitíndolle comparar información sobre un mesmo asunto obtida a partir de fontes diversas 

(publicacións científicas, xornais, páxinas web, etc.). Aínda que as destrezas dixitais teñen o seu protagonismo no bloque 5, os alumnos poderán 

realizar traballos relacionados cos diversos bloques e confrontar as diversas opinións que sobre os temas tratados pódense atopar. 

 Aprender a Aprender (CAA) 
Sendo unha materia netamente divulgativa sobre a ciencia, esta competencia debe contemplarse a través da realización de pequenos traballos de 
investigación, nos que o alumnado xa poidan despregar as súas capacidades asentadas durante a ESO. Por elo, a materia de Cultura Científica pode 
contribuír á adquisición e consolidación de novas competencias a partir do traballo autónomo e en grupo  do alumnado. Debido a que moitos temas 
préstanse a debater distintas formulacións, pode ser unha oportunidade para fomentar o intercambio de puntos de vista, permitindo deste xeito a 
coeducación entre iguais. 
 

 Competencias sociais e cívicas (CSC) 
Estas competencias son de especial relevancia nos bloques relativos á saúde, aplicacións xenéticas, clonación, técnicas reprodutivas e novas 
tecnoloxías da información e comunicación. Lonxe de explicar os feitos científicos como algo estático e indiscutible, convén incidir na evolución do 
pensamento científico, na necesidade de argumentación e nos conflitos de intereses entre diversos colectivos (industria farmacéutica, biomédica, 
empresas de telecomunicacións e cidadáns). O alumno debe coñecer as potencialidades da ciencia e da tecnoloxía, pero tamén os seus riscos. 
 

 Sentido de Iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
Na sociedade actual, as oportunidades de negocio precisan cada vez máis de capacidade científica e tecnolóxica. As actividades empresariais son 
progresivamente máis intanxibles e precisan dunha visión ampla e aberta sobre os novos avances da ciencia. A materia de Cultura Científica, 
contribúe a esta competencia, presentando a ciencia como algo imbricado na sociedade, no día a día, na que empresas enerxéticas, farmacéuticas, 
biomédicas, de telecomunicacións, etc. están cada vez máis entrelazadas cos novos avances científicos. 
 

 Conciencia e Expresión Cultural (CCEC) 
A posta en valor da diversidade xenética como fonte de supervivencia fronte a enfermidades, permite valorar a conservación dos espazos naturais, 
das variedades agrícolas e gandeiras autóctonas, así como a necesidade de preservar a biodiversidade como fonte futura de xenes para a súa 
aplicación en medicamento ou produción de alimentos e enerxía. O coñecemento das novas tecnoloxías da información e comunicación, non debe 
infravalorar o papel dos documentos analóxicos, como fonte de coñecemento, da historia humana e das súas manifestacións artísticas e culturais. 
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2.3 OBXECTIVOS 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 
a. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación 

e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 
entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 
b. Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
 
c. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 

sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 
mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 
d. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 

violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
 
e. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 
 
f. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 
g. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si  mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 
h. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
 
i. Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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l. Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

m. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 
corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres 
vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 
n. Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 
 
ñ.   Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa 

mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 
ao exercicio deste dereito. 

 
o.    Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 
pertencentes á comunidade lusófona. 
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2.4 TÁBOAS DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, MÍNIMOS EXIXIBLES, 

COMPETENCIAS CLAVE E TEMPORALIZACIÓN 

 Cultura Científica. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

 Bloque 1. Procedementos de traballo    

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B1.1. A comunicación en ciencia e 
tecnoloxía. O artigo científico. 
Fontes de divulgación científica. 
Elaboración e presentación de 
informes utilizando medios diversos. 

 B1.1. Obter, seleccionar e valorar 
informacións relacionados con temas 
científicos da actualidade.  

 CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, 
valorando de forma crítica o seu 
contido. 

 X  CAA 

 CCL 

 1, 2, 3 

 CCIB1.1.2. Presenta información sobre 
un tema tras realizar unha procura 
guiada de fontes de contido científico, 
utilizando tanto os soportes tradicionais 
como internet. 

 X  CCL 

 CD 

 CAA 

 1, 2, 3 

 a 

 f 

 l 

 ñ 

 B1.2. Ciencia, tecnoloxía e 
sociedade. Perspectiva histórica. 

 B1.2. Valorar a importancia da 
investigación e o desenvolvemento 
tecnolóxico na actividade cotiá. 

 CCIB1.2.1. Analiza o papel da 
investigación científica como motor da 
nosa sociedade e a súa importancia ao 
longo da historia. 

   CAA 

 CCEC 

 1, 2, 3 

 a 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 o 

 B1.1. A comunicación en ciencia e 
tecnoloxía. O artigo científico. 
Fontes de divulgación científica. 
Elaboración e presentación de 
informes e presentación utilizando 
medios diversos. 

 B1.3. Comunicar conclusións e ideas en 
distintos soportes a públicos diversos, 
utilizando eficazmente as tecnoloxías da 
información e da comunicación, para 
transmitir opinións propias 
argumentadas. 

 CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos 
divulgativos realizando valoracións 
críticas e análises das consecuencias 
sociais, e defende en público as súas 
conclusións. 

   CCL 

 CD 

 CAA 

 CSIEE 

 1, 2, 3 

 Bloque 2. O Universo    
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 Cultura Científica. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

 a 

 e 

 f 

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

 B2.1. Diferenciar as explicacións 
científicas relacionadas co Universo, o 
Sistema Solar, a Terra, a orixe da vida e 
a evolución das especies, daquelas 
baseadas en opinións ou crenzas.  

 CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca 
da orixe, a evolución e o final do 
Universo, e establece os argumentos 
que as sustentan. 

   CMCCT  1 

 f  B2.2. Orixe, formación e estrutura 
do Universo. 

 B2.2. Coñecer os feitos históricos e as 
teorías que xurdiron ao longo da historia 
sobre a orixe do Universo, e en 
particular a teoría do Big Bang. 

 CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big 
Bang como explicación á orixe do 
Universo. 

 X  CMCCT  1 

 CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos 
científicos que foron fundamentais para 
o coñecemento actual do Universo. 

   CMCCT  1 

 f  B2.2. Orixe, formación e estrutura 
do Universo. 

 B2.3. Describir a organización do 
Universo e como se agrupan as estrelas 
e pos planetas. 

 CCIB2.3.1. Establece a organización 
do Universo coñecido, e sitúa nel o 
sistema solar. 

 X  CMCCT  1 

 CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de 
exemplos, os aspectos máis 
salientables da Vía Láctea. 

   CMCCT  1 

 CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da 
materia escura para explicar a estrutura 
do Universo. 

   CMCCT  1 

 f  B2.2. Orixe, formación e estrutura 
do Universo. 

 B2.4. Sinalar que observacións poñen 
de manifesto a existencia dun burato 
negro, e cales son as súas 
características. 

 CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos 
buratos negros e describe as súas 
principais características. 

   CMCCT  1 

 f  B2.2. Orixe, formación e estrutura 
do Universo. 

 B2.5. Distinguir as fases da evolución 
das estrelas e relacionalas coa xénese 
de elementos. 

 CCIB2.5.1. Coñece as fases da 
evolución estelar e describe en cal 
delas atopar o noso Sol. 

   CMCCT  1 
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 Cultura Científica. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

 f  B2.3. O Sistema Solar: formación e 
estrutura. 

 B2.6. Recoñecer a formación do 
Sistema Solar. 

 CCIB2.6.1. Explica a formación do 
Sistema Solar e describe a súa 
estrutura e as súas características 
principais.  

 X  CMCCT  1 

 f  B2.3. O Sistema Solar: formación e 
estrutura. 

 B2.7. Indicar as condicións para a vida 
noutros planetas. 

 CCIB2.7.1. Indica as condicións que 
debe cumprir un planeta para que 
poida albergar vida. 

 X  CAA 

 CMCCT 

 1 

 Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais    

 a 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 B3.1. Ambiente, tecnoloxía e 
sociedade. O crecemento da 
poboación humana e os problemas 
ambientais. Sustentabilidade e 
protección ambiental. 

 B3.1. Identificar os principais problemas 
ambientais, as súas causas e os 
factores que os intensifican; predicir as 
súas consecuencias e propor solucións. 

 CCIB3.1.1. Relaciona os principais 
problemas ambientais coas súas 
causas, e establece as súas 
consecuencias. 

 X  CMCCT  1 

 CCIB3.1.2. Procura e describe 
solucións aplicables para resolver os 
principais problemas ambientais. 

 X  CCL 

 CAA 

 CSIEE 

 1 

 a 

 b 

 h 

 m 

 B3.1. Ambiente, tecnoloxía e 
sociedade. O crecemento da 
poboación humana e os problemas 
ambientais. Sustentabilidade e 
protección ambiental. 

 B3.2. Argumentar sobre o crecemento 
da poboación humana, a evolución 
tecnolóxica, os problemas ambientais e 
a necesidade dunha xestión sustentable 
dos recursos que proporciona a Terra. 

 CCIB3.2.1. Coñece e analiza as 
implicacións ambientais dos principais 
tratados e dos protocolos internacionais 
sobre a protección ambientais. 

   CSC  1 

 a 

 d 

 g 

 h 

 m 

 B3.2. Principais problemas 
ambientais: causas, consecuencias 
e posibles solucións. 

 B3.3. Valorar as graves implicacións 
sociais, tanto na actualidade como no 
futuro, da sobreexplotación de recursos 
naturais, a contaminación, a 
desertización, a perda de biodiversidade 
e o tratamento de residuos. 

 CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do 
cambio climático, establece as súas 
causas e propón medidas concretas e 
aplicables, a nivel global e individual, 
para o reducir. 

 X  CSIEE  1 
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 Cultura Científica. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

 CCIB3.3.2. Valora e describe os 
impactos da sobreexplotación dos 
recursos naturais, a contaminación, a 
desertización, os tratamentos de 
residuos e a perda de biodiversidade, e 
propón solucións e actitudes persoais e 
colectivas para os paliar. 

 X  CMCCT 

 CSIEE 

 1 

 b 

 e 

 m 

 B3.3. Estudo de problemas 
ambientais do contorno próximo. 
Elaboración de informes e 
presentación de conclusións. 

 B3.4. Saber utilizar climogramas, 
índices de contaminación, datos de 
subida do nivel do mar en determinados 
puntos da costa, etc., interpretando 
gráficas e presentando conclusións. 

 CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a 
información en diferentes tipos de 
representacións gráficas, elaborando 
informes e establecendo conclusións. 

 X  CCL 

 CSIEE 

 1 

 f 

 m 

 B3.4. Xestión enerxética 
sustentable. 

 B3.5. Xustificar a necesidade de 
procurar novas fontes de enerxía non 
contaminantes e economicamente 
viables, para manter o estado de 
benestar da sociedade actual.  

 CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e 
inconvenientes das diferentes fontes de 
enerxía, tanto renovables como non 
renovables.  

 X  CSC 

  

 1 

 f 

 m 

 B3.4. Xestión enerxética 
sustentable. 

 B3.6. Coñecer a pila de combustible 
como fonte de enerxía do futuro, 
establecendo as súas aplicacións en 
automoción, baterías, subministración 
eléctrica a fogares, etc. 

 CCIB3.6.1. Describe procedementos 
para a obtención de hidróxeno como 
futuro vector enerxético.  

   CMCCT  1 

 CCIB3.6.2. Explica o principio de 
funcionamento da pila de combustible, 
suscitando as súas posibles aplicacións 
tecnolóxicas e destacando as vantaxes 
que ofrece fronte aos sistemas actuais. 

 

 

   CSC  1 

 Bloque 4. Calidade de vida    

 m  B4.1. Saúde e doenza. Importancia  B4.1. Recoñecer que a saúde non é  CCIB4.1.1. Comprende a definición da  X  CMCCT  2 
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 Cultura Científica. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

da ciencia na mellora da saúde ao 
longo da historia. 

soamente a ausencia de afeccións ou 
doenzas. 

saúde que dá a Organización Mundial 
da Saúde (OMS). 

 c 

 m 

 B4.2. Doenzas máis frecuentes: 
causas, síntomas, medidas 
preventivas e tratamentos. 

 B4.3. Uso responsable dos 
medicamentos máis comúns. 

 B4.2. Diferenciar os tipos de doenzas 
máis frecuentes, identificando algúns 
indicadores, causas e tratamentos máis 
comúns, e valorar e describir a 
importancia do uso responsable dos 
medicamentos. 

 CCIB4.2.1. Determina o carácter 
infeccioso dunha doenza atendendo ás 
súas causas e aos seus efectos. 

 X  CMCCT  2 

 CCIB4.2.2. Describe as características 
dos microorganismos causantes de 
doenzas infectocontaxiosas.  

   CCL  2 

 CCIB4.2.3. Coñece e enumera as 
doenzas infecciosas máis importantes 
producidas por bacterias, virus, 
protozoos e fungos, identifica os 
posibles medios de contaxio, e 
describe as etapas xerais do seu 
desenvolvemento e os posibles 
tratamentos. 

 X  CMCCT  2 

 CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos 
de defensa que posúe o organismo 
humano, e xustifica a súa función. 

 X  CMCCT  2 

 CCIB4.2.5. Interpreta nos prospectos 
dos medicamentos informacións 
relativas a posoloxía, indicacións e 
efectos adversos dos medicamentos de 
uso máis común no día a día. 

   CCL  2 

 f 

 l 

 B4.1. Saúde e doenza. Importancia 
da ciencia na mellora da saúde ao 
longo da historia. 

 B4.3. Estudar a explicación e o 
tratamento da doenza que se fixo ao 
longo da historia. 

 CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos 
máis salientables no avance da 
prevención, a detección e o tratamento 
das doenzas. 

   CCEC  2 
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 Cultura Científica. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

 CCIB4.3.2. Recoñece a importancia 
que a descuberta da penicilina tivo na 
loita contra as infeccións bacterianas, a 
súa repercusión social e o perigo de 
crear resistencias aos fármacos. 

   CCEC  2 

 CCIB4.3.3. Explica como actúa unha 
vacina e xustifica a importancia da 
vacinación como medio de 
inmunización masiva ante 
determinadas doenzas. 

 X  CMCCT  2 

 f  B4.2. Doenzas máis frecuentes: 
causas, síntomas, medidas 
preventivas e tratamentos. 

 B4.4. Coñecer as principais 
características do cancro, a diabete, as 
doenzas cardiovasculares, as doenzas 
mentais, etc., así como os principais 
tratamentos e a importancia das 
revisións preventivas. 

 CCIB4.4.1. Analiza as causas, os 
efectos e os tratamentos do cancro, da 
diabete, das doenzas cardiovasculares 
e das doenzas mentais. 

   CMCCT  2 

 CCIB4.4.2. Valora a importancia da 
loita contra o cancro e establece as 
principais liñas de actuación para previr 
a doenza. 

   CSC  2 

 a 

 m 

 B4.4. Substancias aditivas: tabaco, 
alcol e outras drogas. Problemas 
asociados.  

 B4.5. Tomar conciencia do problema 
social e humano que supón o consumo 
de drogas. 

 CCIB4.5.1. Xustifica os principais 
efectos que sobre o organismo teñen 
os diferentes tipos de drogas e o perigo 
asociado ao seu consumo. 

 X  CMCCT  2 

 m  B4.5. Hábitos de vida saudables e 
non saudables. Alimentación 
saudable. 

 B4.6. Valorar a importancia de adoptar 
medidas preventivas que eviten os 
contaxios e que prioricen os controis 
médicos periódicos e os estilos de vida 
saudables. 

 CCIB4.6.1. Recoñece estilos de vida 
que contribúan á extensión de 
determinadas doenzas (cancro, 
doenzas cardiovasculares e mentais, 
etc.). 

 X  CSC  2 
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 Cultura Científica. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

 CCIB4.6.2. Establece a relación entre 
alimentación e saúde, e describe o que 
se considera unha dieta sa. 

   CMCCT  2 

 Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais    

 e 

 g 

 l 

 ñ 

 B5.1. Desenvolvemento da 
humanidade e uso dos materiais. 
Consecuencias económicas e 
sociais do desenvolvemento. 
Globalización, deslocalización e 
desenvolvemento sustentable. 

 B5.1. Realizar estudos sinxelos e 
presentar conclusións sobre aspectos 
relacionados cos materiais e a súa 
influencia no desenvolvemento da 
humanidade. 

 CCIB5.1.1. Relaciona o progreso 
humano coa descuberta das 
propiedades de certos materiais que 
permiten a súa transformación e 
aplicacións tecnolóxicas. 

 X  CCEC  3 

 CCIB5.1.2. Analiza a relación dos 
conflitos entre pobos como 
consecuencia da explotación dos 
recursos naturais para obter produtos 
de alto valor engadido e/ou materiais 
de uso tecnolóxico. 

   CSC  3 

 f 

 m 

 B5.2. Procesos de obtención de 
materiais: custos económicos, 
sociais e ambientais. O ciclo de vida 
dos produtos. Aplicacións a casos 
concretos nun contexto real do 
contorno próximo. 

 B5.3. Residuos como recurso: 
reducir, reutilizar e reciclar. 

 B5.2. Coñecer os principais métodos de 
obtención de materias primas e as súas 
posibles repercusións sociais e 
ambientais. 

 CCIB5.2.1. Describe procesos de 
obtención de materiais, valorando o 
seu custo económico e ambiental, e a 
conveniencia da súa reciclaxe. 

    CSC  3 

 CCIB5.2.2. Valora e describe o 
problema ambiental e social dos 
vertidos tóxicos. 

 X  CSC  3 

 CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da 
corrosión sobre os metais, o custo 
económico que supón e os métodos 
para protexelos. 

   CMCCT  3 



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

43 
 

 Cultura Científica. 4º de ESO    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

 CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade do 
aforro, a reutilización e a reciclaxe de 
materiais en termos económicos e 
ambientais. 

 X  CSC  3 

 f 

 l 

 B5.4. Novos materiais. Aplicacións 
actuais e perspectivas de futuro en 
distintos campos. A nanotecnoloxía. 

 B5.3. Coñecer as aplicacións dos novos 
materiais en campos tales como 
electricidade e a electrónica, o téxtil, o 
transporte, a alimentación, a 
construción e a medicina. 

 CCIB5.3.1. Define o concepto de 
nanotecnoloxía e describe as súas 
aplicacións presentes e futuras en 
diferentes campos. 

   CD 

 CCEC 

 3 

NOTA: Os mínimos exixibles aparecen marcados cun X 
 

TEMPORALIZACIÓN: Esta temporalización é aproximada e poderá ser adaptada ás necesidades de cada grupo, ou revisada puntualmente nas reunións 

do departamento. 

- 1ª AVALIACIÓN: Bloques 1 ,2 e 3 

- 2ª AVALIACIÓN: Bloque 1 e 4 

- 3ª AVALIACIÓN: Bloques 1 e 5 
 

2.5 TEMAS TRANSVERSALES 

- Concienciar sobre o deterioro do medio ambiente e as causas que o producen e orientar cara ás actitudes que favorecen a conservación do medio. 

- Desenvolver hábitos de saúde. Importancia dos transxénicos. 

- Facerse preguntas acerca do que nos falta por descubrir. 
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2.6 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

Cultura Científica de 4º ESO é unha materia principalmente divulgativa que debe presentar a ciencia como algo vivo, que está inmerso na máis recente 
actualidade. Por elo, as informacións sobre distintos temas científicos e tecnolóxicos de repercusión social que aparecen constantemente nos medios de 
comunicación deben estar presentes, aínda que non coincidan na temporalización nin encaixen totalmente cos contidos. 
Existen numerosos documentais con atractivas presentacións sobre os temas para tratar e pódense atopar vídeos e noticias relacionados. A iniciativa do 
alumno na selección de pequenas investigacións relacionadas cos bloques pode aumentar o atractivo da materia.  
A mellor maneira de achegar ao alumno ás novas tecnoloxías é mediante o seu emprego. Deste xeito, aproveitarase, en función de cada caso particular, 
a mellor maneira de utilizalas, a través da os recursos dispoñibles, favorecendo a familiarización do alumnado con plataformas dixitais, redes sociais e 
outras aplicacións dixitais. 
 
A metodoloxía a seguir será a seguinte: 

- Realizar un diagnóstico dos coñecementos previos dos alumnos sobre os aspectos que serán tratados co fin de coñecer a situación real 
do grupo. 

- Realizar actividades de reforzo con aqueles alumnos e alumnas que non alcancen os obxectivos mínimos de cada unidade. 

- Presentación de cada unidade facendo un comentario xeral do tema. Podería utilizarse algunha noticia recente de relevante interese científico que 
garde relación co tema e comentala. 

- Desenvolver un guión que achegue unha visión global da unidade e un itinerario dos distintos puntos que se irán desenvolvendo. 

- Exposición da información básica intercalando documentos, cuestións, etc. 

- Facer referencias a esquemas, mapas, debuxos, fotografías ou gráficos. 

- Utilización de tecnoloxías da información e a comunicación para obter animacións de procesos ou fenómenos, vídeos documentais. Explicacións 
apoiadas en PowerPoint. 

- Realización de actividades de investigación e exposición en clase que axuden a mellorar a expresión oral dos alumnos. 

- Elaboración dun glosario dos diferentes temas co fin de enriquecer o vocabulario científico do alumnado. 

- Actividades de reforzo a desenvolver na casa, con busca de información a partir de distintas fontes sobre os conceptos traballados na unidade que 
contribúan a fixar os contidos. 

- Realizar actividades de ampliación con aqueles alumnos que poidan desenvolvelas para aumentar a información sobre os contidos da unidade. 

- Corrección activa das actividades, problemas, gráficos, etc., desenvolvidos como traballo complementario. 

- É importante que os alumnos e alumnas sexan capaces de relacionar as novas ideas que elaboran coas que xa teñen, coas experiencias e situacións 
que viven no mundo que os rodea e coas persoas as ideas das cales valoran. 
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2.7 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para a preparación e o estudo das diferentes unidades didácticas utilizarase apuntes, material complementario, presentacions, e algúns libros de cultura 
científica de 4º ESO. 

 
Outros materiais utilizados serán: 

- Material do aula virtual. 

- Medios audiovisuais e informáticos 

- Mapas e murais explicativos 

- Libros y revistas de divulgación científica 

- Recortes de prensa 

- Programas científicos en televisión y radio 
 

2.8 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A avaliación da aprendizaxe estará adaptada ás necesidades do grupo e do alumnado. Para elo é necesaria, en primeiro lugar, unha avaliación inicial. 
 
A avaliación inicial consistirá nunha proba específica sinxela, que permita coñecer o grao de desenvolvemento alcanzado nos aspectos básicos da 
aprendizaxe e o dominio dos contidos da materia por parte do alumnado de 4° ESO. Respecto a estrutura do exame, este poderá conter cuestións de 
diversos tipos: tipo test, de correspondencia (establecer relacións entre dúas columnas), de encher ocos, preguntas curtas, identificación de esquemas, 
debuxos ou imaxes fotográficas, interpretación de gráficos ou mapas, etc. 
Haberá tres avaliacións trimestrais. A avaliación positiva requirirá que os alumnos/as dominen os mínimos especificados para cada nivel, tendo en conta 
os criterios de avaliación especificados. 
A cualificación mínima para aprobar é 5. 
 

A cualificación de cada avaliación será o resultado de aplicar os seguintes criterios: 

 50% probas escritas,40% proxectos e 10% evidencias científicas en libreta ou soporte dixital 

Sería requisito indespensable a realización e presentación dos traballos e proxectos propostos para aprobar a avaliación. 

Para realizar as recuperacións mantería as probas escritas tras a avaliación, espeficicando que a nota máxima que podería obter o alumno nesa proba  

sería 5, e que para poder realizalas é imprescindible que o alumno fixera entrega previa dos traballos requeridos. 
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Recuperación da avaliación.  

- O alumnado que teña suspensa algunha avaliación realizará unha proba, escrita ou oral, referida aos estándares traballados nesa avaliación. Esta 
recuperación farase despois da citada avaliación. A nota máxima que podería obter o alumno nesa proba sería 5, e que para poder realizalas é 
imprescindible que o alumno fixera entrega previa dos traballos requeridos. 
 

Proba final. 

Os alumnos/as coa materia suspensa realizarán unha única proba, escrita ou oral, de formato similar ás realizadas durante o curso, e referida aos 

estándares que figuran na programación da materia.  

Cualificación final. Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

O alumno tería a materia aprobada cunha nota igual ou superior ao 5, con redondeo á alza a partir do medio punto. Para o cálculo da cualificación final 

realizarase a media aritmética das tres avaliacións. O alumnado con cualificacións inferiores a 4 nalgunha avaliación e con máis de dúas avaliacións 

suspensas realizará en xuño unha proba escrita sobre os estándares non superados xunto con actividades escritas de recuperación. 

- 80% Probas escritas. 

- 20% Tarefas de recuperación. 

O alumnado que teña a materia superada e non precise recuperar en xuño, poderá subir a nota final un 10% coa realización e entrega das actividades de 

ampliación. 

Na cualificación dos exames, escritos ou orais, teranse en conta os seguintes criterios:   

- A resposta debe ser razoada ou xustificada, de non ser así será puntuada cun 0.  

- Os erros de cálculo numérico penalizaranse cun 25% da nota da pregunta. Se o resultado obtido fora absurdo ou implicara o descoñecemento de 
conceptos básicos, puntuaríase cun 0.  

- A expresión dos resultados numéricos sen unidades, ou unidades incorrectas, valorarase cun 0 na pregunta correspondente.    

- A formulación incorrecta das especies químicas levará puntuación 0 na pregunta correspondente.    

- O emprego de métodos fraudulentos, teléfonos móbiles, smartwach ou calquera tipo de dispositivo electrónico, así  como a tenencia de calquera tipo 
de material de apoio, apuntes, etc. relacionados coa materia, durante o exame, suporá un 0 no mesmo.   

- A no realización dun exame sen a debida xustificación suporá  un 0 no exame e conlevará a perda do dereito a repetición do mesmo. 
 
O cadro seguinte amosa os procedementos e instrumentos de avaliación: 
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PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Exposicións orais 
 

 Exposición dun tema 

 Resposta a cuestións relacionadas co 
tema. 

Traballos individuais ou en grupo  Proxectos de grupo 

 Busca de información 

 Presentacións  

Traballo na aula ou laboratorio  Caderno do alumnado 

 Listas de control 

Observación sistemática e rexistro  Escalas de observación verbais ou 
numéricas 

 Caderno do alumnado 

 

2.9 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Empregaranse os indicadores seguintes: 

- O alumno ou a alumna busca, selecciona, organiza e clasifica a información relativa ao estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna analiza e expoñe a información sobre o estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna interpreta imaxes, mapas e gráficos relacionados co estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna reflexiona e expón con claridade  as súas opinións sobre o estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna transcribe os datos con precisión e formula correctamente hipóteses relacionadas co estándar de aprendizaxe. 
 

 

2.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

- Realizaranse actividades de ampliación e actividades de reforzo con distinto grao de dificultade para atender á diversidade de niveis e ritmos de 
aprendizaxe. 

- Procurarase ordenar as actividades de acordo cun nivel de complexidade progresiva. 
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- Resulta, así mesmo, importante que alumnos distintos aprendan xuntos para que desenvolvan actitudes como a xenerosidade, o espírito de 
colaboración e de participación, a tolerancia que tratarán de fomentarse mediante actividades de grupo. 

- Ademais, preséntanse distintos tipos de actividades: manipulativas, procedimentales, conceptuais. Tamén se propoñen actividades de resolución 
directa e actividades abertas, que poden realizarse a través de varios camiños alternativos. 

- O desenvolvemento dos contidos, porá un coidado especial para incluír textos de ampliación ou aspectos non necesariamente básicos do contido, 
como son: aplicacións, antecedentes históricos, manifestacións de relacións con outras disciplinas, etc. 

- Intercalaranse tamén exercicios e actividades para que o alumnado poida exercitarse realizando cuestións de aplicación e desenvolvemento dos 
contidos, etc. 

- Faranse aclaracións concisas dalgún aspecto do programa, puntualizacións sobre puntos concretos ou curiosos, etc. 
2.11 TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA 

Esta materia ofrece numerosas oportunidades de practicar a lectura, ben da información atopada en internet, ben dos artigos recentes que o profesor 

achegue ás veces á clase.  

Libros que poderíamos utilizar para lectura: "Recursos Santillana para Ciencias para o mundo contemporáneo", " Momentos estelares de la ciencia 

(Assimov), "Un mundo feliz" de Huxley, "La expedición en el Beagle" de Alan Moorhead e "Una breve historia de casi todo" de Bill Bryson.  

Tamén utilizaríamos os libros recomendados polo departamento que están recollidos na páxina do centro no apartado de “Lecturas de Ciencias”. 

2.12 PLAN DE FOMENTO DAS TIC 

Utilización das novas tecnoloxías para a busca de temas propios do curso e dos temas de actualidade de carácter científico, que xurdan ao longo do 

curso. Propoñeránselle ao alumno algúns enderezos Web para que poidan reforzar contidos traballados en distintas unidades.  Ademais, propoñemos as 

seguintes actividades: 

- Manipular imaxes dixitais empregando para iso o software adecuado. 

- Utilizar Internet para buscar información actualizada relacionada coas novas tecnoloxías e a electrónica de consumo. 

- Interpretar táboas e gráficos. 

- Interpretar a información que se nos mostra na pantalla á hora de utilizar unha aplicación informática. 

- Elaborar un dicionario con termos relacionados coa seguridade en Internet. 
 

 

2.13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES   

Poderíanse realizar as seguintes saídas dependendo tanto da marcha xeral do curso como do comportamento correcto do alumnado. O Departamento 

podería anular calquera delas se o estima conveniente ou decidir que algúns alumnos no participen nas saídas. 
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- Planetario da "Casa das Ciencias", na Coruña. 

- "Coñecendo o Universo", por medio da observación do ceo. 

- Visita a unha central térmica.  

- Visita o Instituto Oceográfico Español. 

- Visita ao espazo natural. 

- Visita a potabilizadora ou unha depuradora de augas.  

- Visita a unha Estación Biolóxica. 

- Visita a unha industria.  

- Visita a unha planta de residuos. 
 

2.14 ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. 
2. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben 

achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que 
reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

3. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos 
ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as seguintes medidas: 
a) Establecerase como canle de comunicación para a achega de información de información de tipo xeneral ao alumnado e as súas familias a 

páxina web do Centro http://www.iesconcepcionarenal.es/ e a aplicación abalar móbil. 
b) Como canle de comunicación co alumnado para achegas específicas relativas á materia impartida utilizarase preferentemente a aula virtual. 

Para comunicacións relacionados con titorías ou outros avisos usaranse os seguintes correos electrónicos: 
@edu.xunta.gal, @iesconcepcionarenal.es e/ou a aplicación abalar móbil. 

c) Os contidos de cada materia serán impartidos por cada profesor/a do xeito indicado nas programacións didácticas de cada Departamento. 
Utilizarase a aula virtual do Centro para achegar estes contidos ao alumnado, no caso de material que exceda a capacidade da aula virtual 
usarase o correo electrónico. 

d) O profesorado realizará na medida do posible conexións semanais a través da plataforma webex co alumnado que se atope en situación de 
confinamento. Estas conexións terán como fin a explicación de contidos, resolución de dúbidas así como titorízación das alumnas e alumnos. 

e) O titor/a de cada curso establecerá un calendario con quendas de conexións para evitar sobrecargar aos alumnos e así mesmo evitar que se 
solapen as distintas materias. 
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f) Identificarase a aquel alumnado en situación de vulnerabilidade ou con problemas de conexión. Realizarase un plan específico para facer chegar 
a información e contidos didácticos a este alumnado, en función das súas necesidades. 

 

2.15 PROCEDEMENTO PARA QUE O ALUMNADO E AS FAMILIAS COÑEZAN A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

A principio de curso o profesor que imparta a materia informará ao alumnado de todos os aspectos da Programación. Este documento estará a 

disposición dos alumnos e das súas familias no Departamento e na páxina web do Centro http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal/ 

 

2.16 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS  

A avaliación será continua e integrada no proceso de ensino aprendizaxe, e permitirá rectificar os aspectos da programación nos que non se cumpran os 

obxectivos que se pretenden acadar. A principios de curso farase unha avaliación diagnóstica mediante a que se tomará nota das aprendizaxes xa 

adquiridas polo alumno, e se fora preciso, adaptaranse as estratexias aos coñecementos previos do alumno. Nas reunións do departamento avaliaranse 

os resultados obtidos, comprobarase o cumprimento dos obxectivos e concluirase se a temporalización e a metodoloxía empregada foron adecuadas. Se 

fora necesario propoñeríanse medidas para corrixir os problemas detectados. As modificacións da programación, quedarán reflectidas nas actas do 

departamento. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal/
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3  BIOLOXÍA  2º BACH 
 

_________________________________________________ 
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3.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa 
vocación polo estudo das ciencias. Deste xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao puxante mundo das ciencias biosanitarias e biotecnolóxicas, 
e contribúe a consolidar o método científico como ferramenta habitual de traballo, fomentando no alumnado o estímulo da súa curiosidade, da capacidade 
de razoar, da formulación de hipóteses e deseños experimentais, da interpretación de datos e da resolución de problemas. Faise que o alumnado alcance 
satisfactoriamente as competencias clave, afondando en aspectos xa recollidos en cursos anteriores. Xa que logo, neste curso trabállanse en 
profundidade competencias como a matemática, e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital e o sentido da iniciativa e o 
espírito emprendedor, grazas ao desenvolvemento cognitivo e á madureza que o alumnado chega a alcanzar ao final do ciclo de bacharelato que 
favorecen unha mellor consecución destas. Pero as contribucións doutras competencias, como aprender a aprender, as competencias sociais e cívicas 
ou a competencia de comunicación lingüística, presentes tamén noutras etapas anteriores, van permitir tamén que o alumnado poida seguir, sen 
atrancos, con estudos posteriores. 

 

Os grandes avances e descubrimentos da bioloxía, que se suceden de xeito constante nas últimas décadas, non só posibilitaron a mellora das condicións 
de vida da cidadanía e o avance da sociedade, senón que ao mesmo tempo xeraron algunhas controversias que, polas súas implicacións sociais, éticas, 
económicas, etc., non se poden obviar, e tamén son obxecto de análise durante o desenvolvemento da materia. 

Os retos das ciencias en xeral e da bioloxía en particular son continuos, e precisamente eles son o motor que mantén á investigación biolóxica, 
desenvolvendo novas técnicas de investigación no campo da biotecnoloxía ou da enxeñaría xenética, así como novas ramas do coñecemento, como a 
xenómica, a proteómica ou a biotecnoloxía, de maneira que producen continuas transformacións na sociedade, abrindo ademais novos horizontes froito 
da colaboración con outras disciplinas, algo que permite o desenvolvemento tecnolóxico actual. Precisamente debido a estes grandes retos 
biotecnolóxicos, a materia de Bioloxía ten que ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, baseado na realización 
de variadas e axeitadas tarefas experimentais que lle permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de 
laboratorio, microscopios, técnicas de preparación e tinguidura de mostras, resolución de problemas e todos os aspectos que lle permitan 
afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento. Para lograr estes obxectivos, formúlanse 
ao longo do currículo actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica 
que se recolle nos contidos.  

 

Os contidos distribúense en cinco grandes bloques, nos que se pretende afondar a partir dos coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores, tomando 
como eixe vertebrador a célula, a súa composición química, a estrutura e ultraestrutura, e as súas funcións. Deste xeito, o primeiro bloque céntrase no 
estudo da base molecular e fisicoquímica da vida, con especial atención ao estudo dos bioelementos e enlaces químicos que posibilitan a formación das 
biomoléculas inorgánicas e orgánicas. O segundo bloque fixa a súa atención na célula como un sistema complexo integrado, analizando a influencia do 
progreso técnico no estudo da estrutura, a ultraestrutura e a fisioloxía celular. O terceiro céntrase no estudo da xenética molecular e os novos 
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desenvolvementos desta no campo da enxeñaría xenética, coas repercusións éticas e sociais derivadas da devandita manipulación xenética, e 
relaciónase o estudo da xenética co feito evolutivo. No cuarto abórdase o estudo dos microorganismos e a biotecnoloxía, así como as aplicacións desta e 
da microbioloxía en campos variados como a industria alimentaria e farmacéutica, a biorremediación, etc. O quinto céntrase na inmunoloxía e as súas 
aplicacións, nomeadamente no estudo do sistema inmune humano, as súas disfuncións e as súas deficiencias. 

Grazas a estes contidos, a materia de Bioloxía achégalles aos alumnos e ás alumnas todas as competencias clave imprescindibles para a formación 
científica, así como as destrezas necesarias para a persoa, que lles van permitir madurar como persoas e alcanzar un pleno desenvolvemento cívico 
como cidadáns e cidadás libres e responsables na nosa sociedade. 

 

3.2 COMPETENCIAS CLAVE 

• Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
O alumnado enriquecerá o seu vocabulario co uso dunha terminoloxía científica adquirida mediante a realización de comentarios de texto, recortes de 
prensa ou artigos de revistas de divulgación. 
 

• Competencia Matemática e competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT) 
Cuantificar fenómenos naturais utilizando unha linguaxe matemática. 
Analizar as causas e as consecuencias dun proceso natural. 
Utilizar ferramentas matemáticas para describir un fenómeno do medio físico. 
Resolver problemas científicos aplicando estratexias matemáticas. 
Realización de cambios de escala segundo o nivel de organización en que estean a traballar: molecular, celular ou orgánico. 

 
• Competencia Dixital (CD) 

A obtención de información cobrou unha nova dimensión coa tecnoloxía actual e a globalización producida como consecuencia das redes de 
comunicación (internet). O que en principio é unha vantaxe, pode significar unha dificultade engadida debido ao exceso de información.  Isto implica 
que o alumno debería seleccionar coidadosamente o que realmente é importante e fiable. Intentarase promover o espírito crítico do alumnado 
mediante o uso tutelado das aulas informáticas, e permitíndolle comparar información sobre un mesmo asunto obtida a partir de fontes diversas 
(publicacións científicas, xornais, páxinas web, etc.). 
Co fin de alcanzar a competencia dixital desenvolveremos as seguintes actividades: 
- Busca de información na rede sobre avances en técnicas de microscopía 
- Comentarios de texto de artigos xornalísticos sobre aspectos éticos da utilización en investigación de células nai obtidas a partir de embrións.  
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• Aprender a Aprender (CAA) 
Aplicación do método científico en experimentos sinxelos e observacións prácticas, facendo fincapé nas estratexias xerais aplicadas. 
O alumnado será o centro da súa propia aprendizaxe:  farase preguntas, buscará información, informarase, participará, aprenderá a controlar a súa 
aprendizaxe, emprenderá proxectos... 
 

• Competencias sociais e cívicas (CSC) 
O alumnado será quen de participar dunha maneira eficaz e construtiva na vida social, profesional e cívica, nunha sociedade cada vez máis 
diversificada e plural 
Para iso se desenvolverán actividades que lles permitan darse conta de como a ciencia contribuíu a mellorar aspectos como a saúde humana ou a 
saúde ambiental. 

 
• Sentido de Iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

O alumnado será quen de transformar as ideas en actos, de asumir riscos, de planificar y xestionar proxectos.  
 Se potenciará a autonomía e as iniciativas persoais coa realización de traballos en grupo o de xeito individual, nos que o alumnado utilice distintas 
fontes e descubra cales son as máis interesantes en función do tipo de tarefa asignada. 
 

• Conciencia e Expresión Cultural (CCEC) 
Coñecer científicos e investigadores españois actuais de relevancia como Margarida Salas, Ginés Morata, Antonio Bellido, Ángel Carracedo e outros, 
que fixeron posible moitos dos coñecementos actuais no campo da Bioloxía Molecular.  
Concienciar ao alumnado da importancia da conservación da Biodiversidade, facéndoos conscientes de que o ser humano non é máis que un 
compoñente máis da Ecosfera.  
Concienciar da importancia que a arte ten na historia de diversas disciplinas científicas como a anatomía e fisioloxía humanas. Exemplos  disto son 
os gravados sobre o corpo humano de Dá Vinci, Vesalio e outros. 

 

3.3 OBXECTIVOS 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
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b. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 
prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

e. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
l.    Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m.   Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n.   Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ.   Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
o.   Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p.   Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo        

globalizado. 
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3.4 TÁBOAS DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, MÍNIMOS EXIXIBLES, 

COMPETENCIAS CLAVE E TEMPORALIZACIÓN 

 Bioloxía. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

 Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida    

i 

e 

B1.1. Compoñentes químicos da 
vida. Concepto de 
bioelemento. Tipos, 
propiedades e funcións dos 
bioelementos. 

B1.2. Os enlaces químicos e a súa 
importancia en bioloxía. 

B1.3. Biomoléculas: concepto, 
clasificación e técnicas de 
separación. 

B1.1. Determinar as propiedades 
fisicoquímicas dos 
bioelementos que os fan 
indispensables para a vida. 
Relacionar os enlaces químicos 
coa súa importancia biolóxica. 

 

BB1.1. Describe técnicas 
instrumentais e métodos físicos 
e químicos que permiten o 
illamento das moléculas e a súa 
contribución ao grande avance 
da experimentación biolóxica. 

 CAA 

CMCCT 

1 

BB1.1.2. Clasifica os tipos de 
bioelementos relacionando 
cada un coa súa proporción e 
coa súa función biolóxica. 

X CAA 

 

1 

BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a 
formación de moléculas 
inorgánicas e orgánicas 
presentes nos seres vivos. 

X CMCCT 

CD 

 

1 

i 

l 

e 

B1.4. Biomoléculas inorgánicas. 
Estrutura e propiedades 
fisicoquímicas da auga que a 
fan unha molécula 
imprescindible para a vida. 
Funcións dos sales minerais. 

B1.2. Argumentar as razóns polas 
que a auga e os sales minerais 
son fundamentais nos procesos 
biolóxicos. 

 

BB1.2.1. Relaciona a estrutura 
química da auga coas súas 
funcións biolóxicas. 

X CAA 

 

1 

 BB1.2.2. Distingue os tipos de 
sales minerais, e relaciona a 
composición coa función. 

X CMCCT 1 
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 Bioloxía. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

B1.5. Fisicoquímica das dispersións 
acuosas. Difusión, osmose e 
diálise. 

BB1.2.3. Contrasta e realiza 
experiencias dos procesos de 
difusión, osmose e diálise, e 
interpreta a súa relación coa 
concentración salina das 
células. 

 CMCCT 

CAA 

CD 

1 

d 

l 

B1.6. Biomoléculas orgánicas: 
concepto, clasificación, 
estrutura, propiedades e 
funcións biolóxicas de 
glícidos, lípidos, prótidos e 
ácidos nucleicos. 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos 
de moléculas que constitúen a 
materia viva, e relacionalos 
coas súas respectivas funcións 
biolóxicas na célula. 

BB1.3.1. Recoñece e clasifica os 
tipos de biomoléculas 
orgánicas, e relaciona a súa 
composición química coa súa 
estrutura e coa súa función. 

X CAA 

CSIEE 

 

1 

BB1.3.2. Deseña e realiza 
experiencias identificando en 
mostras biolóxicas a presenza 
de moléculas orgánicas. 

 CSIEE 

CMCCT 

1 

BB1.3.3. Contrasta e relaciona os 
procesos de diálise, 
centrifugación e electroforese, e 
interpreta a súa relación coas 
biomoléculas orgánicas. 

 CAA 

CMCCT 

CD 

1 

i 

g 

B1.6. Biomoléculas orgánicas: 
concepto, clasificación, 
estrutura, propiedades e 
funcións biolóxicas de 
glícidos, lípidos, prótidos e 
ácidos nucleicos. 

B1.4. Identificar os tipos de 
monómeros que forman as 
macromoléculas biolóxicas e os 
enlaces que os unen. 

 

BB1.4.1. Identifica os monómeros e 
distingue os enlaces químicos 
que permiten a síntese das 
macromoléculas: enlaces O-
glicosídico, enlace éster, enlace 
peptídico e enlace O-
nucleosídico. 

X CMCCT 

CD 

 

1 

i B1.6. Biomoléculas orgánicas: 
concepto, clasificación, 
estrutura, propiedades e 

B1.5. Determinar a composición 
química e describir a función, a 
localización e exemplos das 

BB1.5.1. Describe a composición e a 
función das principais 
biomoléculas orgánicas. 

X CCL  

 

1 
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 Bioloxía. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

funcións biolóxicas de 
glícidos, lípidos, prótidos e 
ácidos nucleicos. 

principais biomoléculas 
orgánicas. 

l B1.7. Encimas: concepto, 
clasificación, propiedades e 
funcións. Catálise enzimática. 
Activación e inhibición 
enzimática. Alosterismo. 

B1.6. Comprender e diferenciar a 
función biocatalizadora dos 
encimas, con valoración da súa 
importancia biolóxica. 

BB1.6.1. Contrasta o papel 
fundamental dos encimas como 
biocatalizadores, e relaciona as 
súas propiedades coa súa 
función catalítica. 

X CAA 

CMCCT 

1 

l 

ñ 

B1.8. Vitaminas: concepto, 
clasificación e funcións. 

B1.7. Sinalar a importancia das 
vitaminas para o mantemento 
da vida. 

BB1.7.1. Identifica os tipos de 
vitaminas asociando a súa 
imprescindible función coas 
doenzas que preveñen. 

X CAA 

CCEC 

1 

 Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular    

i 

e 

B2.1. A célula como unidade 
estrutural e funcional dos 
seres vivos. Teoría celular. 

B2.2. Evolución dos métodos de 
estudo das células. 
Preparación e procesamento 
das mostras para a 
observación ao microscopio 
óptico e electrónico. 

 B2.3. Morfoloxía celular. 
Composición, estrutura, funcións 
e propiedades das envolturas e 
dos orgánulos celulares. 

B2.4. Modelos de organización 
celular en procariotas e 
eucarióticas. Células animais 
e vexetais. 

B2.1. Establecer as diferenzas 
estruturais e de composición 
entre células procariotas e 
eucarióticas. 

 

BB2.1.1. Compara unha célula 
procariota con unha eucariótica, 
e identifica os orgánulos 
citoplasmático presentes nelas. 

 

X CAA 

CMCCT 

CD 

 

1 
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 Bioloxía. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

d 

e 

l 

 B2.3. Morfoloxía celular. 
Composición, estrutura, funcións 
e propiedades das envolturas e 
dos orgánulos celulares. 

B2.4. Modelos de organización 
celular en procariotas e 
eucarióticas. Células animais 
e vexetais. 

B2.5. Observación microscópica de 
células procariotas e 
eucariotas tanto animais 
como vexetais. 

 B2.2. Interpretar e identificar a 
estrutura dunha célula eucariótica 
animal e dunha vexetal, 
representar os seus orgánulos e 
describir a súa función. 

BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos 
citoplasmáticos e recoñece as 
súas estructuras. 

 

X CSIEE 

 

2 

BB2.2.2. Analiza a relación entre a 
composición química, a 
estrutura e a ultraestructura dos 
orgánulos celulares, e a súa 
función. 

 CSIEE 

CAA 

 

2 

i B2.6. Ciclo celular. 

 

B2.3. Analizar o ciclo celular e 
diferenciar as súas fases. 

BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo 
celular, e explica os principais 
procesos que acontecen en 
cada unha. 

X CCL  

CD 

2 

e 

l 

B2.7. División celular. Mitose en 
células animais e vexetais. 

B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica 
da meiose para a reprodución 
sexual. Importancia da 
reprodución sexual na 
evolución dos seres vivos. 

B2.9. Observación de células en 
mitose. Estudo das fases da 
división celular. 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos 
de división celular, e 
desenvolver os 
acontecementos que teñen 
lugar en cada fase. 

 

BB2.4.1. Recoñece en 
microfotografías e esquemas as 
fases da mitose e da meiose, e 
indica os acontecementos 
básicos que se producen en 
cada unha. 

 

X CAA 

CMCCT 

CD 

 

2 

BB2.4.2. Establece as analoxías e as 
diferenzas máis significativas 
entre mitose e meiose. 

X CAA 

CSIEE 

 

2 
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 Bioloxía. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

e B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica 
da meiose para a reprodución 
sexual. Importancia da 
reprodución sexual na 
evolución dos seres vivos. 

B2.5. Argumentar a relación da 
meiose coa variabilidade 
xenética das especies. 

 

BB2.5.1. Resume a relación da 
meiose coa reprodución sexual, 
o aumento da variabilidade 
xenética e a posibilidade de 
evolución das especies. 

X CAA 

CCL  

CMCCT 

2 

e 

i 

m 

 B2.10. Importancia da 
membrana nos fenómenos de 
transporte. Tipos de transporte. 
Endocitose e exocitose. 

B2.6. Examinar e comprender a 
importancia das membranas na 
regulación dos intercambios 
celulares para o mantemento 
da vida, e realizar experiencias 
sobre a plasmolise e a 
turxescencia. 

BB2.6.1. Compara e distingue os 
tipos e os subtipos de 
transporte a través das 
membranas, e explica 
detalladamente as 
características de cada un. 

 

X CAA 

CCL  

CSIEE 

 

2 

l B2.11. Introdución ao metabolismo: 
catabolismo e anabolismo. 

B2.12. Reaccións metabólicas: 
aspectos enerxéticos e de 
regulación. 

B2.7. Comprender e diferenciar os 
procesos de catabolismo e 
anabolismo, e establecer a 
relación entre ambos. 

 

BB2.7.1. Define e interpreta os 
procesos catabólicos e os 
anabólicos, así como os 
intercambios enerxéticos 
asociados a eles. 

 

X CAA 

CSIEE 

CCL  

 

2 

e 

i 

f 

B2.13. Respiración celular: o seu 
significado biolóxico. 
Orgánulos celulares 
implicados no proceso 
respiratorio. 

 

B2.8. Describir as fases da 
respiración celular, 
identificando rutas e produtos 
iniciais e finais. 

 

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a 
nivel de orgánulo, o lugar onde 
se produce cada un destes 
procesos, e diferencia en cada 
caso as rutas principais de 
degradación e de síntese, e os 
encimas e as moléculas máis 
importantes responsables dos 
devanditos procesos. 

X CAA 

CMCCT 

2 

i B2.14. Diferenzas entre as vías 
aeróbicas e anaeróbicas. 

B2.15. As fermentacións e as súas 
aplicacións. Observación do 

B2.9. Diferenciar a vía aeróbica da 
anaeróbica. 

 

BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas 
e anaeróbicas, e establece a 
súa relación co seu rendemento 
enerxético. 

X CMCCT 2 
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clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

proceso de fermentación 
mediante lévedos. 

BB2.9.2. Valora a importancia das 
fermentacións en numerosos 
procesos industriais, e 
recoñece as súas aplicacións. 

X CCEC 

CSC 

2 

l B2.16. Fotosíntese: localización 
celular en procariotas e 
eucarióticas. Etapas do 
proceso fotosintético. Balance 
global. 

B2.10. Pormenorizar os procesos 
que teñen lugar en cada fase 
da fotosíntese. 

 

BB2.10.1.Identifica e clasifica os 
tipos de organismos 
fotosintéticos. 

 

X CAA 

CSIEE 

 

2 

BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular 
onde se leva a cabo cada fase, 
e destaca os procesos que 
teñen lugar. 

X CAA 

 

2 

a 

l 

B2.17. Importancia biolóxica da 
fotosíntese. 

B2.11. Xustificar a importancia 
biolóxica da fotosíntese como 
proceso de biosíntese, 
individual para os organismos 
pero tamén global no 
mantemento da vida na Terra. 

BB2.11.1. Contrasta a importancia 
biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra. 

 

 CSC 

CCEC 

 

2 

e 

i 

B2.18. Quimiosíntese. 

 

B2.12. Argumentar a importancia da 
quimiosíntese. 

BB2.12.1. Valora o papel biolóxico 
dos organismos 
quimiosintéticos.  

 CCEC 

 

2 

 Bloque 3. Xenética e evolución    
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clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

i 

d 

B3.1. Xenética molecular. 
Importancia biolóxica do ADN 
como portador da información 
xenética. Concepto de xene. 

B3.1. Analizar o papel do ADN como 
portador da información 
xenética. 

 

BB3.1.1. Describe a estrutura e a 
composición química do ADN, e 
recoñece a súa importancia 
biolóxica como molécula 
responsable do 
almacenamento, a 
conservación e a transmisión 
da información xenética. 

X CCL  

CSC 

CCEC 

2 

l B3.2. Replicación do ADN. Etapas 
da replicación. Diferenzas 
entre o proceso replicativo 
entre eucarióticas e 
procariotas. 

B3.2. Distinguir as etapas da 
replicación e os encimas 
implicados nela. 

BB3.2.1. Diferencia as etapas da 
replicación e identifica os 
encimas implicados nela. 
 

X CAA 

CMCCT 

2 

i 

l 

B3.3. ARN: tipos e funcións. 

B3.4. Fluxo da información xenética 
nos seres vivos. 

B3.5. Expresión dos xenes. 
Transcrición e tradución 
xenéticas en procariotas e 
eucarióticas. O código 
xenético na información 
xenética. 

B3.3. Establecer a relación do ADN 
coa síntese de proteínas. 

 

BB3.3.1. Establece a relación do 
ADN co proceso da síntese de 
proteínas. 

X CAA 

CMCCT 

2 

i B3.3. ARN: tipos e funcións. 

B3.5. Expresión dos xenes. 
Transcrición e tradución 
xenéticas en procariotas e 
eucarióticas. O código 

B3.4. Determinar as características e 
as funcións dos ARN. 

 

BB3.4.1. Diferencia os tipos de ARN 
e a función de cada un nos 
procesos de transcrición e 
tradución. 

 

X CAA 

 

2 
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Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
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clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

xenético na información 
xenética. 

B3.6. Resolución de problemas de 
xenética molecular. 

BB3.4.2. Recoñece e indica as 
características fundamentais do 
código xenético, e aplica ese 
coñecemento á resolución de 
problemas de xenética 
molecular. 

X CAA 

CMCCT 

3 

g 

m 

B3.5. Expresión dos xenes. 
Transcrición e tradución 
xenéticas en procariotas e 
eucarióticas. O código 
xenético na información 
xenética. 

B3.6. Resolución de problemas de 
xenética molecular. 

B3.7. Regulación da expresión 
xénica. 

 B3.5. Elaborar e interpretar 
esquemas dos procesos de 
replicación, transcrición e 
tradución, e a regulación da 
expresión xénica. 

 

BB3.5.1. Interpreta e explica 
esquemas dos procesos de 
replicación, transcrición e 
tradución. 

X CD 

CMCCT 

3 

BB3.5.2. Resolve exercicios prácticos 
de replicación, transcrición e 
tradución, e de aplicación do 
código xenético. 

X CMCCT 3 

BB3.5.3. Identifica e distingue os 
encimas principais relacionados 
cos procesos de transcrición e 
tradución. 

X CAA 

CD 

3 

e 

ñ 

B3.8. Mutacións: tipos. Axentes 
mutaxénicos. 

 

B3.6. Definir o concepto de mutación 
e distinguir os principais tipos e 
axentes mutaxénicos. 

 

BB3.6.1. Describe o concepto de 
mutación e establece a súa 
relación cos fallos na 
transmisión da información 
xenética. 

X CCL  

 

3 

BB3.6.2. Clasifica as mutacións e 
identifica os axentes 
mutaxénicos máis frecuentes. 

X CAA 

CSC 

3 

h 

l 

ñ 

B3.9. Mutacións e cancro. 

B3.10. Implicacións das mutacións 
na evolución e na aparición 

B3.7. Relacionar mutación e cancro. 
Destacar a importancia das 
mutacións na evolución das 

BB3.7.1. Asocia a relación entre a 
mutación e o cancro, e 
determina os riscos que 

X CAA 

CSC 

CCEC 

3 
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clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

de novas especies. especies. implican algúns axentes 
mutaxénicos. 

 

BB3.7.2. Destaca a importancia das 
mutacións na evolución e na 
aparición de novas especies. 

X CAA 

CSC 

CCEC 

3 

a 

g 

B3.11. Enxeñaría xenética. 
Principais liñas actuais de 
investigación. Organismos 
modificados xeneticamente. 

B3.8. Desenvolver os avances máis 
recentes no ámbito da 
enxeñaría xenética, así como 
as súas aplicacións. 

BB3.8.1. Resume e realiza 
investigacións sobre as 
técnicas desenvolvidas nos 
procesos de manipulación 
xenética para a obtención de 
organismos transxénicos. 

 CSIEE 

CSC 

CCEC 

3 

a 

c 

d 

B3.12. Proxecto xenoma: 
repercusións sociais e 
valoracións éticas da 
manipulación xenética e das 
novas terapias xénicas. 

B3.9. Analizar os progresos no 
coñecemento do xenoma 
humano e a súa influencia nos 
novos tratamentos. 

BB3.9.1. Recoñece e indica os 
descubrimentos máis recentes 
sobre o xenoma humano e as 
súas aplicacións en enxeñaría 
xenética, e valora as súas 
implicacións éticas e sociais. 

 CSC 

CCEC 

2 

b 

e 

m 

B3.13. Xenética mendeliana. Teoría 
cromosómica da herdanza. 
Determinismo do sexo e 
herdanza ligada ao sexo e 
influída polo sexo. 

 

B3.10. Formular os principios da 
xenética mendeliana, aplicando 
as leis da herdanza na 
resolución de problemas, e 
establecer a relación entre as 
proporcións da descendencia e 
a información xenética. 

BB3.10.1. Analiza e predí aplicando 
os principios da xenética 
mendeliana, os resultados de 
exercicios de transmisión de 
caracteres autosómicos, 
caracteres ligados ao sexo e 
influídos polo sexo. 

X CAA 

CMCCT 

2 / 3 

b 

i 

B3.14. Evidencias do proceso 
evolutivo. 

B3.11. Diferenciar evidencias do 
proceso evolutivo. 

BB3.11.1. Argumenta evidencias que 
demostran o feito evolutivo. 

X CSIEE 

CCL  

3 

m B3.15. Darwinismo e 
neodarwinismo: teoría 
sintética da evolución. 

B3.12. Recoñecer e diferenciar os 
principios da teoría darwinista e 
neodarwinista. 

BB3.12.1. Identifica os principios da 
teoría darwinista e 
neodarwinista, e compara as 

X CAA 

 

3 
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Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

súas diferenzas. 

a B3.16. Xenética de poboacións. 
Frecuencias xénicas e a súa 
relación coa evolución. 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as 
frecuencias xénicas coa 
xenética de poboacións e a súa 
influencia na evolución. 

BB3.13.1. Distingue os factores que 
inflúen nas frecuencias xénicas. 

X CMCCT 3 

BB3.13.2. Comprende e aplica 
modelos de estudo das 
frecuencias xénicas na 
investigación privada e en 
modelos teóricos. 

 CAA 

CMCCT 

CSIEE 

3 

d 

e 

l 

B3.17. A mutación e a 
recombinación xénica como 
procesos que xeran cambios 
e adaptacións. Principios da 
selección natural. 

B3.14. Recoñecer e indicar a 
importancia da mutación e a 
recombinación como motores 
da evolución. 

 

BB3.14.1. Ilustra a relación entre 
mutación e recombinación, o 
aumento da diversidade e a súa 
influencia na evolución dos 
seres vivos. 

X CSC 

CCEC 

 

3 

l 

a 

B3.18. Evolución e biodiversidade. 

B3.19. Proceso de especiación. 
Modelos de especiación. 

B3.15. Analizar os factores que 
incrementan a biodiversidade e 
a súa influencia no proceso de 
especiación. 

BB3.15.1. Distingue tipos de 
especiación e identifica os 
factores que posibilitan a 
segregación dunha especie 
orixinal en dúas especies 
diferentes. 

X CCEC 

CAA 

 

3 

 Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía    

l 

m 

B4.1. Microbioloxía. Concepto de 
microorganismo. 
Microorganismos con 
organización celular e sen ela. 

B4.1. Diferenciar os tipos de 
microorganismos en función da 
súa organización celular. 

BB4.1.1. Clasifica os 
microorganismos no grupo 
taxonómico ao que pertencen. 

X CSIEE 

 

3 

e B4.2. Virus, outras formas 
acelulares e partículas 
infectivas subvirais. Bacterias. 
Fungos microscópicos. 

B4.2. Describir as características 
estruturais e funcionais dos 
grupos de microorganismos. 

 

BB4.2.1. Analiza a estrutura e a 
composición dos 
microorganismos e relaciónaas 
coa súa función. 

 CSIEE 

 

3 
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Avaliación  

1 / 2 / 3 

Protozoos. Algas 
microscópicas. 

B4.3. Observación microscópica de 
protozoos, algas e fungos. 

 

l 

m 

B4.4. Métodos de estudo dos 
microorganismos. 
Esterilización e 
pasteurización. 

B4.5. Realización de experiencias 
de cultivo de 
microorganismos. 

B4.3. Identificar os métodos de 
illamento, cultivo e 
esterilización dos 
microorganismos. 

BB4.3.1. Describe técnicas 
instrumentais que permiten o 
illamento, o cultivo e o estudo 
dos microorganismos para a 
experimentación biolóxica. 

 CD 

CMCCT 

3 

a 

l 

B4.6. Microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 

 

B4.4. Valorar a importancia dos 
microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 

BB4.4.1. Recoñece e explica o papel 
fundamental dos 
microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos. 

X CCL  

CMCCT 

3 

b 

c 

d 

B4.7. Microorganismos como 
axentes produtores de 
doenzas. 

B4.5. Recoñecer e numerar as 
doenzas máis frecuentes 
transmitidas polos 
microorganismos, utilizando o 
vocabulario axeitado 
relacionado con elas. 

BB4.5.1. Relaciona os 
microorganismos patóxenos 
máis frecuentes coas doenzas 
que orixinan. 

X CSC 

CD 

3 

a 

c 

g 

ñ 

B4.8. Biotecnoloxía. Utilización dos 
microorganismos nos 
procesos industriais: produtos 
elaborados por biotecnoloxía. 

B4.9. Realización de experiencias 
con microorganismos 
fermentadores. 

B4.6. Avaliar as aplicacións da 
biotecnoloxía e a microbioloxía 
na industria alimentaria e 
farmacéutica, e na mellora do 
medio. 

BB4.6.1. Analiza a intervención dos 
microorganismos en numerosos 
procesos naturais e industriais, 
e as súas numerosas 
aplicacións 

 CAA 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

3 
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BB4.6.2. Recoñece e identifica os 
tipos de microorganismos 
implicados en procesos 
fermentativos de interese 
industrial. 

X CCEC 

CSC 

CMCCT 

3 

BB4.6.3. Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e a enxeñaría 
xenética na obtención de 
produtos farmacéuticos, en 
medicina e en biorremediación, 
para o mantemento e a mellora 
do medio. 

X CD 

CMCCT 

3 

 Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións    

d 

e 

b 

B5.1. Concepto actual de 
inmunidade. Sistema 
inmunitario. Defensas internas 
inespecíficas. 

B5.1. Desenvolver o concepto actual 
de inmunidade. 

 

BB5.1.1. Analiza os mecanismos de 
autodefensa dos seres vivos e 
identifica os tipos de resposta 
inmunitaria. 

X CAA 

CSIEE 

3 

l 

i 

B5.2. Inmunidade específica: 
características e tipos (celular 
e humoral). Células 
responsables. 

B5.3. Identificación de células 
inmunitarias mediante a súa 
observación. 

B5.2. Distinguir inmunidade 
inespecífica e específica, así 
como as súas células 
respectivas. 

BB5.2.1. Describe as características 
e os métodos de acción das 
células implicadas na resposta 
inmune. 

X CCL  

 

3 

i 

l 

B5.4. Mecanismo de acción da 
resposta inmunitaria. Memoria 
inmunolóxica. 

B5.3. Discriminar resposta inmune 
primaria e secundaria. 

BB5.3.1. Compara as características 
da resposta inmune primaria e 
secundaria. 

X CAA 

 

3 

e 

g 

B5.5. Antíxenos e anticorpos. 
Estrutura dos anticorpos. 

B5.4. Definir os conceptos de 
antíxeno e anticorpo, e 

BB5.4.1. Define os conceptos de 
antíxeno e de anticorpo, e 

X CCL  

CAA 

3 
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i Formas de acción. A súa 
función na resposta inmune. 

identificar a estrutura dos 
anticorpos. 

recoñece a estrutura e a 
composición química dos 
anticorpos. 

i 

l 

B5.6. Reacción antíxeno-anticorpo: 
tipos e características. 

B5.5. Diferenciar os tipos de reacción 
antíxeno-anticorpo. 

BB5.5.1. Clasifica os tipos de 
reacción antíxeno-anticorpo e 
resume as características de 
cada un. 

X CAA 

 

3 

i 

l 

B5.7. Inmunidade natural e artificial 
ou adquirida. Soros e vacinas. 
A súa importancia na loita 
contra as doenzas 
infecciosas. 

B5.6. Diferenciar inmunidade natural 
e artificial, e soro e vacina. 

BB5.6.1. Destaca a importancia da 
memoria inmunolóxica no 
mecanismo de acción da 
resposta inmunitaria e asóciaa 
coa síntese de vacinas e soros. 

X CAA 3 

m 

h 

ñ 

B5.8. Disfuncións e deficiencias do 
sistema inmunitario. Alerxias 
e inmunodeficiencias. 

B5.9. Sistema inmunitario e cancro. 

B5.7. Investigar a relación entre as 
disfuncións do sistema inmune 
e algunhas patoloxías 
frecuentes. 

BB5.7.1. Resume as principais 
alteracións e disfuncións do 
sistema inmunitario, e analiza 
as diferenzas entre alerxias e 
inmunodeficiencias. 

X CCL  

CSIEE 

 

3 

h 

g 

a 

B5.10. A SIDA e os seus efectos no 
sistema inmunitario. 

B5.8. Analizar e describir o ciclo do 
virus do VIH.  

BB5.8.1. Describe o ciclo de 
desenvolvemento do VIH. 

X CAA 

CD 

CCL  

3 

e 

i 

B5.11. Doenzas autoinmunes. B5.9. Describir o proceso de 
autoinmunidade. 

BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos 
das doenzas autoinmunes máis 
frecuentes, así como os seus 
efectos sobre a saúde. 

X CSIEE 

CSC 

CCEC 

3 

e 

a 

c 

B5.12. Anticorpos monoclonais e 
enxeñaría xenética. 

B5.13. Transplante de órganos e 
problemas de rexeitamento. 
Reflexión ética sobre a 

 B5.10. Argumentar e valorar os 
avances da inmunoloxía e a 
enxeñaría xenética nos 
tratamentos con anticorpos 
monoclonais e os transplantes de 

BB5.10.1. Recoñece e valora as 
aplicacións da inmunoloxía e da 
enxeñaría xenética para a 
produción de anticorpos 
monoclonais. 

X CSC 

CCEC 

3 



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

69 
 

 Bioloxía. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
clave 

Temporalización 

Avaliación  

1 / 2 / 3 

doazón de órganos, medula e 
sangue. 

órganos, e a problemática do 
rexeitamento. 

 BB5.10.2. Describe os problemas 
asociados ao transplante de 
órganos, e identifica as células que 
actúan. 

X CAA 

CSC 

CCEC 

3 

 BB5.10.3. Clasifica e entende os 
tipos de transplantes, e relaciona 
os avances neste ámbito co 
impacto futuro na doazón de 
órganos, medula e sangue.  

 CSC 

CCEC 

3 

 

NOTA: Os mínimos exixibles aparecen marcados cun X 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 

- 1ª AVALIACIÓN: Unidades 1-2-3-4-5-6-7 

- 2ª AVALIACIÓN: Unidades  8-9-10-11-12-13 

- 3ª AVALIACIÓN: Unidades 14-15-16-17-18-19-20 
 

Esta temporalización é aproximada e poderá ser adaptada ás necesidades de cada grupo, ou revisada puntualmente nas reunións do departamento. 
 

3.5 TEMAS TRANSVERSAIS 

- Os temas de anatomía e fisioloxía humana teñen unha relación co coñecemento do noso organismo e seu correcto funcionamento. Faranse tantas 
referencias as implicacións coa saúde como sexa posible. 

- Algúns aspectos do metabolismo poden tamén servir para reforzar a educación de cara a un consumo responsable.  
- Os temas de microbioloxía permiten mencionar aspectos da seguridade laboral. 
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3.6 PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

Dada a amplitude da materia e sempre e cando se poda dispoñer dun profesor de prácticas para facer o desdobre do grupo, neste curso podería 
realizarse algunha das seguintes prácticas:  

- Observación de microorganismos da auga doce. 

- Observación de plastos e vacuolas. 

- Extracción do ADN. 

- Tinción Gram. 
 

A asistencia ás prácticas e a correcta realización das mesmas suporá ata un 10% da cualificación nas partes da materia nas que van incluídas ditas 
prácticas. 
 
En todo caso, o feito de que as prácticas se leven a cabo depende tanto da marcha xeral do curso como do comportamento correcto do alumnado. O 
Departamento podería anular calquera delas se o estima conveniente o decidir que algún alumno no participe nelas se este non respecta as normas do 
laboratorio. 

 

3.7 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A metodoloxía a empregar será principalmente motivadora, activa e participativa, adaptada ás características de cada alumno/a, para tratar de espertar 
nel o interese por aprender por se mesmo, por traballar en equipo e por iniciarse no coñecemento da realidade de acordo cos principios básicos do 
método científico, a través de estratexias motivadoras, que acheguen a ciencia á experiencia próxima ó alumnado.                                   
 
A metodoloxía a seguir será a seguinte: 

- Realizar un diagnóstico dos coñecementos previos dos alumnos sobre os aspectos que serán tratados co fin de coñecer a situación real 
do grupo. 

- Realizar actividades de reforzo con aqueles alumnos e alumnas que non alcancen os obxectivos mínimos de cada unidade. 

- Os profesores interesaranse polos alumnos repetidores dos seus grupos e solicitarán información sobre as dificultades previas que 
tivesen. Así, ditos alumnos poderán ser orientados, de xeito personalizado, ao longo do curso para alcanzar o aprobado esta vez. 

- Presentación de cada unidade facendo un comentario xeral do tema. Podería utilizarse algunha noticia recente de relevante interese científico que 
garde relación co tema e comentala. 

- Desenvolver un guión que achegue unha visión global da unidade e un itinerario dos distintos puntos que se irán desenvolvendo. 
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- Exposición da información básica intercalando documentos, cuestións, etc. 

- Facer referencias a esquemas, mapas, debuxos, fotografías ou gráficos. 

- Utilización de tecnoloxías da información e a comunicación para obter animacións de procesos ou fenómenos, vídeos documentais. Explicacións 
apoiadas en PowerPoint. 

- Realización de actividades de investigación e exposición en clase que axuden a mellorar a expresión oral dos alumnos. 

- Elaboración dun glosario dos diferentes temas co fin de enriquecer o vocabulario científico do alumnado. 

- Actividades de reforzo a desenvolver na casa, con busca de información a partir de distintas fontes sobre os conceptos traballados na unidade que 
contribúan a fixar os contidos. 

- Realizar actividades de ampliación con aqueles alumnos que poidan desenvolvelas para aumentar a información sobre os contidos da unidade. 

- Corrección activa das actividades, problemas, gráficos, etc., desenvolvidos como traballo complementario. 

- É importante que os alumnos e alumnas sexan capaces de relacionar as novas ideas que elaboran coas que xa teñen, coas experiencias e situacións 
que viven no mundo que os rodea e coas persoas as ideas das cales valoran. 

- Ao ser unha materia eminentemente experimental o laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía é un recurso de aprendizaxe imprescindible, xa que as 
actividades de laboratorio permiten o desenvolvemento de destrezas no uso de aparatos e instrumentos, a orde e a sistematización nas tarefas, 
fomentan a responsabilidade, o traballo en equipo, a organización e a aprendizaxe dos contidos mediante a experiencia, o que sen dúbida facilita a 
súa asimilación por parte dos nosos alumnos e alumnas. A isto engádese o estimulante elemento motivador que constitúe para eles a asistencia ao 
laboratorio. 

- As actividades prácticas desenvolvidas no laboratorio complementan os aspectos teóricos desenvolvidos en clase. 
 
3.8 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto:  Biología 2º Bachillerato. “SABER HACER”Equipo editorial. Editorial SANTILLANA 2016ISBN: 9788414101933 

Outros materiais utilizados serán; Material do aula virtual, medios audiovisuais,medios informáticos,material de laboratorio,murais explicativos,esquemas 

mudos, atlas de citoloxía e histoloxía,libros y revistas de divulgación científica,recortes de prensa y programas científicos. 

 
 

3.9 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A avaliación da aprendizaxe  estará adaptada ás necesidades do grupo e do alumnado. Para elo é necesaria, en primeiro lugar, unha avaliación inicial. 
 



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

72 
 

A avaliación inicial consistirá nunha proba específica sinxela que permita coñecer o grao de desenvolvemento alcanzado nos aspectos básicos da 
aprendizaxe e o dominio dos contidos da materia por parte do alumnado de 2° de Bacharelato. Respecto á estrutura do exame, este poderá conter 
cuestións de diversos tipos: tipo test, de correspondencia (establecer relacións entre dúas columnas), de encher ocos, preguntas curtas, identificación de 
esquemas, debuxos ou imaxes fotográficas, interpretación de gráficos ou mapas, etc. 
Haberá tres avaliacións trimestrais. A avaliación positiva requirirá que os alumnos/as dominen os mínimos especificados para cada nivel, tendo en conta 
os criterios de avaliación especificados. 
A cualificación mínima para aprobar é 5. 
A cualificación de cada avaliación será o resultado de aplicar os seguintes criterios: 

- Actividades realizadas ao longo do trimestre:  10% 

- Probas escritas ou orais, parciais ou finais dos estándares de aprendizaxe traballados:  90%  e procederase do seguinte xeito, 
 Realizaranse unha ou dúas probas por avaliación. 
 Cando nunha avaliación se realicen dúas probas, na segunda proba entrará toda a materia impartida nese trimestre e a cualificación será 

calculada como a media ponderada das dúas probas, correspondendo un 40% da nota á primeira proba e un 60% da nota á segunda proba. 
 O alumnado de nocturno realizarán dúas probas é preciso unha cualificación mínima nas probas de 3,5 para facer media entre as probas 

parciais. Para superar a materia é necesario que a media obtida entre as dúas probas alcance o 5. No caso de non acadar o 3.5 nunha das 
probas deberase realizar a recuperación da avaliación. As probas escritas consistirán nun número variable de cuestións e seguirá, sempre 
que sexa posible, a estrutura da ABAU. En cada proba incluiranse algunhas cuestións referentes a unidades xa avaliadas. Estas cuestións 
terán un valor igual ou inferior a 2 puntos. 

 
Recuperación da avaliación 
O alumnado que teña suspensa algunha avaliación realizará unha proba de recuperación, escrita ou oral, referida aos estándares traballados nesa 
avaliación. Esta recuperación farase despois da citada avaliación.  
 
Proba ordinaria. 
Os alumnos/as cunha ou dúas avaliacións non superadas  realizarán unha recuperación final de ditas avaliacións no mes de maio.  
Aprobarase o curso cando nas 3 avaliacións trimestrais se obtivera unha cualificación de 5 ou superior. 
 
Proba final. 
Os alumnos/as coa materia suspensa realizarán unha única proba, escrita ou oral, de formato similar ás realizadas durante o curso, e referida aos 
estándares que figuran na programación da materia. A cualificación será a obtida nesa proba. 
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Na cualificación dos exames, escritos ou orais, teranse en conta os seguintes criterios:   

- A resposta debe ser razoada ou xustificada, de non ser así será puntuada cun 0.  

- Os erros de cálculo numérico penalizaranse cun 25% da nota da pregunta. Se o resultado obtido fora absurdo ou implicara o descoñecemento de 
conceptos básicos, puntuaríase cun 0.  

- A expresión dos resultados numéricos sen unidades, ou unidades incorrectas, valorarase cun 0 na pregunta correspondente.    

- A formulación incorrecta das especies químicas levará puntuación 0 na pregunta correspondente.    

- O emprego de métodos fraudulentos, teléfonos móbiles, smartwach ou calquera tipo de dispositivo electrónico, así  como a tenencia de calquera tipo 
de material de apoio, apuntes, etc. relacionados coa materia, durante o exame, suporá un 0 no mesmo.   

- A no realización dun exame sen a debida xustificación suporá  un 0 no exame e conlevará a perda do dereito á repetición do mesmo. 
O cadro seguinte amosa os procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Respostas a preguntas ou cuestións do 
contido do libro de texto e do contido 
complementario aportado polo profesor 
durante a explicación das unidades. 

 Respostas a cuestións relacionadas coas 
actividades prácticas. 

 Resolución de exercicios ou problemas.  

 Elaboración de resumos, sínteses, 
esquemas, gráficas e mapas 
conceptuais.  

 Exames tipo test (verdadeiro-falso, 
resposta múltiple) 

 Exames do tipo “completar o dato que 
falta” 

Probas orais  Resposta a preguntas 

 Exposición dun tema 

Traballos individuais ou en grupo  Proxectos de grupo 

 Busca de información 

 Presentacións  
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Traballo na aula ou laboratorio  Caderno do alumnado 

 Listas de control 

Observación sistemática e rexistro  Escalas de observación verbais ou 
numéricas 

 Caderno do alumnado 

 

3.10 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Empregaranse os indicadores seguintes: 

- O alumno ou a alumna busca, selecciona, organiza e clasifica a información relativa ao estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna analiza e expoñe a información sobre o estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna interpreta imaxes, mapas e gráficos relacionados co estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna reflexiona e expón con claridade  as súas opinións sobre o estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna transcribe os datos con precisión e formula correctamente hipóteses relacionadas co estándar de aprendizaxe. 

 
3.11 MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

- Realizaranse actividades de ampliación e actividades de reforzo con distinto grao de dificultade para atender á diversidade de niveis e ritmos de 
aprendizaxe.  

- Para os alumnos que comezan o curso con escasos coñecementos de química, temos previsto unha información sintética das principais 
características das biomoléculas, grupos funcionais, tipos de enlaces e formulación básica. Tamén será necesaria unha información semellante antes 
dos temas de metabolismo: intercambios enerxéticos, reaccións de óxido-reducción, papel do ATP. 

- Procurarase ordenar as actividades de acordo cun nivel de complexidade progresiva. 
- Resulta, así mesmo, importante que alumnos distintos aprendan xuntos para que desenvolvan actitudes como a xenerosidade, o espírito de 

colaboración e de participación, a tolerancia que tratarán de fomentarse mediante actividades de grupo. 
- Ademais, preséntanse distintos tipos de actividades: manipulativas, procedimentales, conceptuais, etc. Tamén se propoñen actividades de resolución 

directa e actividades abertas, que poden realizarse a través de varios camiños alternativos. 
- O desenvolvemento dos contidos, porá un coidado especial para incluír textos de ampliación ou aspectos non necesariamente básicos do contido, 

como son: aplicacións, antecedentes históricos, manifestacións de relacións con outras disciplinas... 
- Intercalaranse tamén exercicios e actividades para que o alumnado poida exercitarse realizando cuestións de aplicación e desenvolvemento dos 

contidos. 
- Faranse aclaracións concisas dalgún aspecto do programa, puntualizacións sobre puntos concretos ou curiosos. 
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3.12 TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA 

Lecturas interesantes poderían ser "La doble hélice", de Watson e "La vida descodificada", de Venter ou calquera libro da biblioteca da sección lendo 
Ciencias.  Pódese acceder a través da seguinte dirección de correo electrónico https://sites.google.com/site/bioxeofiqui/ 
 

3.13 PLAN DE FOMENTO DAS TIC 

Propoñemos as seguintes actividades: 
- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta que axude á interpretación de conceptos, na obtención e tratamento 

de datos e na procura de información. 
- Procura de información actualizada relacionada coas principais aplicacións das novas tecnoloxías ao estudo da bioloxía (análise de ADN, proxecto 

genoma, inxeñería genética, etc). 
- Interpretación de táboas e gráficos.  
 
 
3.14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Neste curso recomendarase a asistencia a diferentes conferencias ou charlas relacionadas coa materia. O obxectivo é que o alumnado teña 
coñecemento da experiencia e da labor de científicos de relevancia como, por exemplo, Margarita Salas, Ginés Morata, Antonio Bellido ou Ángel 
Carracedo.  
 
3.15 ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. 
2. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben 

achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que 
reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

3. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos 
ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as seguintes medidas: 
a) Establecerase como canle de comunicación para a achega de información de información de tipo xeneral ao alumnado e as súas familias a 

páxina web do Centro http://www.iesconcepcionarenal.es/ e a aplicación abalar móbil. 

https://sites.google.com/site/bioxeofiqui/
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b) Como canle de comunicación co alumnado para achegas específicas relativas á materia impartida utilizarase preferentemente a aula virtual. 
Para comunicacións relacionados con titorías ou outros avisos usaranse os seguintes correos electrónicos: 
@edu.xunta.gal, @iesconcepcionarenal.es e/ou a aplicación abalar móbil. 

c) Os contidos de cada materia serán impartidos por cada profesor/a do xeito indicado nas programacións didácticas de cada Departamento. 
Utilizarase a aula virtual do Centro para achegar estes contidos ao alumnado, no caso de material que exceda a capacidade da aula virtual 
usarase o correo electrónico. 

d) O profesorado realizará na medida do posible conexións semanais a través da plataforma webex co alumnado que se atope en situación de 
confinamento. Estas conexións terán como fin a explicación de contidos, resolución de dúbidas así como titorízación das alumnas e alumnos. 

e) O titor/a de cada curso establecerá un calendario con quendas de conexións para evitar sobrecargar aos alumnos e así mesmo evitar que se 
solapen as distintas materias. 

f) Identificarase a aquel alumnado en situación de vulnerabilidade ou con problemas de conexión. Realizarase un plan específico para facer chegar 
a información e contidos didácticos a este alumnado, en función das súas necesidades. 

 
3.16 ACREDITACIÓN DOS COÑECEMENTOS NECESARIOS PARA CURSAR A MATERIA DE BIOLOXÍA EN 2º BACHARELATO 

O alumnado que solicitara cursar a materia de Bioloxía en 2º de Bacharelato, e non cursara a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato, terá 
que superar una proba de acreditación. 
A proba de acreditación realizarase antes do comezo do curso e consistirá nunha única proba escrita con preguntas ou exercicios sobre a materia 
impartida en Bioloxía e Xeoloxía  de 1º de Bacharelato segundo os estándares de aprendizaxe e os mínimos que aparecen recollidos nas páxinas 89 a 
106 da programación. 
3.17 PROCEDEMENTO PARA QUE O ALUMNADO E AS FAMILIAS COÑEZAN A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

A principio de curso o profesor que imparta a materia informará ao alumnado de todos os aspectos da Programación. Este documento estará a 
disposición dos alumnos e das súas familias no Departamento e na páxina web do Centro http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal/ 
 
3.18 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

A avaliación será continua e integrada no proceso de ensino aprendizaxe, e permitirá rectificar os aspectos da programación nos que non se cumpran os 
obxectivos que se pretenden acadar. A principios de curso farase unha avaliación diagnóstica mediante a que se tomará nota das aprendizaxes xa 
adquiridas polo alumno, e se fora preciso, adaptaranse as estratexias aos coñecementos previos do alumno. Nas reunións do departamento avaliaranse 
os resultados obtidos, comprobarase o cumprimento dos obxectivos e concluirase se a temporalización e a metodoloxía empregada foron adecuadas. Se 
fora necesario propoñeríanse medidas para corrixir os problemas detectados. As modificacións da programación, quedarán reflectidas nas actas do 
departamento. 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal/


DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

77 
 

 
 
 
 
 

 

4  CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIO 

AMBIENTE 

2º BACH 
__________________________________________________ 
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4.1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

A materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente ten como eixe principal o uso que facemos as persoas dos recursos que nos ofrece o noso planeta, 
un planeta finito que "utilizamos" como se fose ilimitado. Debe ser un instrumento para a comprensión do mundo que nos rodea e debe, tamén, promover 
unha reflexión crítica acerca da problemática ambiental que leve o alumnado a exercer unha cidadanía con conciencia cívica responsable, inspirada en 
valores, actitudes e intereses que o leven a protexer e mellorar o medio natural e, consecuentemente, participar de forma solidaria no desenvolvemento e 
mellora do seu contorno social.  

A humanidade enfróntase a importantes retos no século XXI; entre eles, a procura de fontes alternativas de enerxía, o abastecemento de materias 
primas, o quecemento global, a alteración da capa de ozono ou a perda da biodiversidade. Cómpre non esquecer toda a variabilidade de impactos 
ambientais que a humanidade, coas súas accións, provoca no medio natural, e que é necesario abordar desde unha perspectiva integradora e holística e 
dun xeito interdisciplinario e sintético, que é, precisamente, unha característica inherente a esta materia do bacharelato: a aplicación de coñecementos e 
competencias adquiridas doutras ciencias, principalmente da bioloxía, da xeoloxía, da física e da química. 

Coñecer a problemática ambiental e os avances científicos contribúe a facilitar a formulación de solucións integradoras entre desenvolvemento e 
ambiente, permitindo establecer unha xestión sustentable do noso planeta, o que permitirá evitar, ou cando menos diminuír, o impacto sobre o medio 
dalgunhas actividades humanas. 

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente aborda cuestións relacionadas coa comprensión do funcionamento dos sistemas terrestres, as súas dinámicas e 
as súas interaccións desde a escala local, rexional ou global. Para o conseguir, cómpre unha reflexión científica, aplicando modelos teóricos e análises, 
coa finalidade de proporcionar unha visión que permita atopar un equilibrio entre o aproveitamento dos recursos e a sustentabilidade, así como 
comprender a realidade de xeito global e sistémico, e valorar o contorno e toda a problemática relacionada coa actividade humana. Para isto é necesario 
valorar os riscos e propor medidas de predición, prevención e corrección, que mitiguen o risco. 

O desenvolvemento da materia implica utilizar de xeito sintético os coñecementos científicos adquiridos en cursos anteriores e outros que se adquiren 
dun xeito menos formal, xa que moitos dos temas que se estudan constitúen unha preocupación da sociedade actual e están cada vez máis presentes 
nos medios de comunicación social. Ademais, require relacionar de xeito explícito o estudo da ciencia, a técnica, a sociedade e o ambiente, coa finalidade 
de analizar as situacións e as opcións ou alternativas de xestión coas que se pode abordar toda a problemática ambiental á que se enfronta a 
humanidade na actualidade.  

A materia divídese en sete bloques de contidos. No bloque I ("Medio ambiente e fontes de información ambiental"), logo de definido o medio ambiente, os 
contidos céntranse na teoría de sistemas e a súa metodoloxía de traballo, así como nas fontes de información ambiental. Trátase de pór á disposición do 
alumnado as ferramentas básicas para abordar o estudo da Terra desde un punto de vista sistémico, así como adquirir o coñecemento necesario para 
acceder con rigor ás fontes de información ambiental. O bloque 2 ("Dinámica dos sistemas fluídos") aborda contidos relacionados coa dinámica dos 
subsistemas terrestres fluídos, a atmosfera e a hidrosfera, como paso previo ao estudo dos bloques 3 ("Contaminación atmosférica") e 4 ("Contaminación 
das augas"), nos que os contidos xirarán arredor de toda a problemática ambiental relacionada coa contaminación dos anteditos subsistemas terrestres: a 
contaminación atmosférica e a contaminación das augas. 
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O bloque 5  ("A xeosfera e os riscos xeolóxicos") trata contidos relacionados cos riscos xeolóxicos internos e externos, facendo fincapé nas medidas de 
predición, prevención e corrección que se poden pór en práctica fronte a este tipo de impactos. 

O bloque 6, co título de "Circulación de materia e enerxía na biosfera", inclúe contidos relacionados coa composición, a estrutura e a dinámica dos 
ecosistemas, a importancia da biodiversidade e a súa conservación e, finalmente, un análise sobre a situación de interfases como o solo e o medio litoral, 
que son moi fráxiles en relación á presión ás que os someten as actividades humanas, e que é preciso valorar e conservar. 

Por último, a modo de conclusión, o bloque 7 ("A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable") ten como finalidade analizar modelos de xestión 
do planeta, investigar sobre a información facilitada por diferentes instrumentos de avaliación ambiental e achegarse á lexislación en materia ambiental a 
nivel local, autonómico, estatal e internacional. En definitiva, trátase de reflexionar con sentido crítico sobre a problemática ambiental á que se enfronta a 
sociedade utilizando diferentes fontes de información. 

 

4.2 COMPETENCIAS CLAVE 

• Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
O alumnado enriquecerá o seu vocabulario co uso dunha terminoloxía científica adquirida mediante a realización de comentarios de texto, recortes de 
prensa ou artigos de revistas de divulgación. 

• Competencia Matemática e competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCCT) 
Cuantificar fenómenos naturais utilizando unha linguaxe matemática. 
Analizar as causas e as consecuencias dun proceso natural. 
Utilizar ferramentas matemáticas para describir un fenómeno do medio físico. 
Resolver problemas científicos aplicando estratexias matemáticas 

• Competencia Dixital (CD) 
A obtención de información cobrou unha nova dimensión coa tecnoloxía actual e a globalización producida como consecuencia das redes de 
comunicación (internet). O que en principio é unha vantaxe, pode significar unha dificultade engadida debido ao exceso de información.  Isto implica 
que o alumno debería seleccionar coidadosamente o que realmente é importante e fiable. Intentarase promover o espírito crítico do alumnado 
mediante o uso tutelado das aulas informáticas, e permitíndolle comparar información sobre un mesmo asunto obtida a partir de fontes diversas 
(publicacións científicas, xornais, páxinas web, etc.). 

• Aprender a Aprender (CAA) 
Aplicación do método científico en experimentos sinxelos e observacións prácticas, facendo fincapé nas estratexias xerais aplicadas. 
O alumnado será o centro da súa propia aprendizaxe:  farase preguntas, buscará información, informarase, participará, aprenderá a controlar a súa 
aprendizaxe, emprenderá proxectos... 
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• Competencias sociais e cívicas (CSC) 
O alumnado será quen de participar dunha maneira eficaz e construtiva na vida social, profesional e cívica, nunha sociedade cada vez máis 
diversificada e plural 
Para iso se desenvolverán actividades que lles permitan darse conta de como a ciencia contribuíu a mellorar aspectos como a saúde humana ou a 
saúde ambiental. 
 

• Sentido de Iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
O alumnado será quen de transformar as ideas en actos, de asumir riscos, de planificar y xestionar proxectos.  
Se potenciará a autonomía e as iniciativas persoais coa realización de traballos en grupo o de xeito individual, nos que o alumnado utilice distintas 
fontes e descubra cales son as máis interesantes en función do tipo de tarefa asignada. 
 

• Conciencia e Expresión Cultural (CCEC) 
Concienciar ao alumnado da importancia da conservación da Biodiversidade, facéndoos conscientes de que o ser humano non é máis que un 
compoñente máis da Ecosfera.  

 
4.3 OBXECTIVOS 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a. Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción 
dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 
b. Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
 
c. Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 
d. Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 
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e. Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
 
f. Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
 
g. Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
 
h. Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 
 
i. Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l.    Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 
m.   Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
 
o. Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

 
ñ.   Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
 
p. Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 
q.  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo      

globalizado. 
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4.4 TÁBOAS DE OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, MÍNIMOS EXIXIBLES, 

COMPETENCIAS CLAVE E TEMPORALIZACIÓN 

 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

 Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental    

i 

l 

B1.1. Concepto de medio ambiente e 
dinámica de sistemas. Modelos da 
teoría de Sistemas. 

B1.1. Realizar modelos de sistemas 
considerando as variables, 
analizando a interdependencia dos 
seus elementos e establecendo as 
súas relacións causais. 

CTMAB1.1.1. Contrasta a interdependencia 
dos elementos dun sistema 
establecendo as súas relacións. 

X CMCCT 1 

CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas 
nos que representa as relacións 
causais, interpretando as 
consecuencias da variación dos 
distintos factores. 

X CAA 

 

1 

i 

l 

 

B1.2. O medio natural como sistema. 
Aplicación da teoría de sistemas ao 
sistema natural. 

B1.3. Humanidade e medio ambiente. 
Historia das relacións da humanidade 
coa natureza. 

B1.2. Aplicar a dinámica de sistemas aos 
cambios ambientais acontecidos 
como consecuencia da aparición da 
vida e as actividades humanas ao 
longo da historia. 

CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de modelos 
sinxelos, os cambios ambientais que 
tiveron lugar como consecuencia da 
aparición da vida e da acción humana 
ao longo da historia. 

X CCEC 

CAA 

1 

i 

l 

B1.4. Recursos naturais, riscos e impactos 
ambientais. 

B1.3. Identificar recursos, riscos e 
impactos, asociándoos á actividade 
humana sobre o medio ambiente. 

CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, 
riscos e impactos ambientais 
asociados. 

X CMCCT 1 

g 

i 

l 

B1.5. Fontes de información ambiental.  B1.4. Identificar os principais instrumentos 
de información ambiental. 

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os 
principais métodos de información 
ambiental. 

X CMCCT 

CD 

1 

CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre 
cuestións ambientais a partir de 
distintas fontes de información. 

X CCL 

CD 

CSIEE 

1 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

 Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos    

i 

l 

B2.1. A radiación solar como recurso 
enerxético.  

B2.2. As masas fluídas e a súa relación co 
funcionamento do clima. 

B2.1. Identificar os efectos da radiación 
solar na dinámica das capas fluídas, 
no clima e na xeodinámica externa. 

CTMAB2.1.1. Valora a radiación solar 
como recurso enerxético. 

 CMCCT 

CSC 

2 

CTMAB2.1.2. Relaciona a radiación solar 
coa dinámica das capas fluídas e o 
clima. 

X CMCCT 2 

CTMAB2.1.3. Explica a relación entre 
radiación solar e xeodinámica 
externa. 

X CMCCT 2 

i 

l 

B2.2. As masas fluídas e a súa relación co 
funcionamento do clima. 

B2.2. Comprender o funcionamento das 
capas fluídas establecendo a súa 
relación co clima. 

CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da 
atmosfera e as súas consecuencias 
no clima.  

X CMCCT 

CAA 

2 

i 

l 

B2.3. Compoñentes da atmosfera, orixe e 
importancia biolóxica. 

B2.3. Recoñecer os compoñentes da 
atmosfera relacionándoos coa súa 
procedencia e importancia biolóxica. 

 

CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da 
atmosfera en relación coa súa 
procedencia, a súa distribución e a 
súa dinámica. 

X CMCCT 

CAA 

2 

CTMAB2.3.2. Relaciona os compoñentes 
da atmosfera coa súa importancia 
biolóxica. 

X CMCCT 

CAA 

2 

i 

l 

 

B2.4. Capa de ozono: orixe e importancia.  

B2.5. Diminución da capa de ozono: 
efectos e medidas preventivas. 

B2.4. Comprender a importancia da capa 
de ozono e a súa orixe. 

CTMAB2.4.1. Determina a importancia da 
capa de ozono e valora os efectos da 
súa diminución. 

X CMCCT 

CSC 

 

2 

CTMAB2.4.2. Sinala medidas que 
preveñen a diminución da capa de 
ozono. 

X CSIEE 2 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

i 

l 

B2.6. Efecto invernadoiro: relación coa vida 
na Terra. Causas e consecuencias do 
aumento do efecto invernadoiro. 

B2.5. Determinar a orixe do efecto 
invernadoiro e a súa relación coa vida 
na Terra. 

 

CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro 
e a súa relación coa vida na Terra. 

X CMCCT 

CSC 

2 

CTMAB2.5.2. Comprende e explica que 
factores provocan o aumento do 
efecto invernadoiro e as súas 
consecuencias. 

X CMCCT 

CAA 

2 

i 

l 

B2.7. A hidrosfera e o seu papel como 
regulador climático. 

B2.6. Comprender o papel da hidrosfera 
como regulador climático. 

CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da 
hidrosfera como regulador climático. 

X CMCCT 2 

CTMAB2.6.2. Determina a influencia da 
circulación oceánica no clima. 

X CMCCT 

CAA 

2 

i 

l 

B2.8. Relación das correntes oceánicas 
coa circulación dos ventos e o clima e 
con algúns fenómenos climáticos. 

B2.7. Asociar algúns fenómenos climáticos 
coas correntes oceánicas (ou a 
temperatura superficial da auga). 

CTMAB2.7.1. Explica a relación entre as 
correntes oceánicas e fenómenos 
como "El Niño" e os furacáns, entre 
outros. 

X CMCCT 2 

CTMAB2.7.2. Asocia as correntes 
oceánicas coa circulación dos ventos 
e o clima. 

X CMCCT 2 

i 

l 

B2.9. Formación das precipitacións. Tipos 
de precipitacións. 

B2.10. Interpretación de mapas 
meteorolóxicos. 

B2.8. Explicar a formación de 
precipitacións en relación aos 
movementos de masas de aire e 
interpretar mapas meteorolóxicos. 

CTMAB2.8.1. Relaciona a circulación de 
masas de aire cos tipos de 
precipitacións. 

X CMCCT 2 

CTMAB2.8.2. Interpreta mapas 
meteorolóxicos. 

X CMCCT 

CAA 

2 

b 

i 

B2.11. Os riscos climáticos, causas e 
consecuencias. Medidas de predición, 
prevención e corrección. 

B2.9. Identificar os riscos climáticos, 
valorando os factores que contribúen 
a favorecelos e a paliar os seus 

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos 
climáticos cos factores que os 
orixinan e coas súas consecuencias. 

X CMCCT 

CAA 

2 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

l 

p 

efectos. CTMAB2.9.2. Propón medidas para evitar 
ou diminuír os efectos dos riscos 
climáticos. 

X CSIEE 2 

 Bloque 3. Contaminación atmosférica    

i 

l 

p 

B3.1. Orixe e efectos da contaminación 
atmosférica. 

B3.1. Argumentar a orixe da contaminación 
atmosférica e identificar os efectos 
sociais, ambientais e sanitarios que 
produce. 

CTMAB3.1.1. Identifica os efectos 
biolóxicos da contaminación 
atmosférica. 

 

X CMCCT 2 

CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa 
súa orixe e recoñece as súas 
consecuencias sociais, ambientais e 
sanitarias. 

X CMCCT 

CAA 

2 

h 

i 

l 

B3.2. Medidas preventivas e correctoras da 
contaminación atmosférica e do 
efecto invernadoiro. 

B3.2. Propor medidas que favorecen a 
diminución da contaminación 
atmosférica e do efecto invernadoiro. 

CTMAB3.2.1. Describe medidas que 
preveñen ou atenúan a contaminación 
atmosférica e o efecto invernadoiro. 

X CMCCT 

CAA 

CSIEE 

 

2 

i 

l 

B3.1. Orixe e efectos da contaminación 
atmosférica. 

B3.3. Factores que inflúen na dispersión 
dos contaminantes atmosféricos. 

B3.3. Relacionar a contaminación 
atmosférica cos seus efectos 
biolóxicos e con certas condicións 
meteorolóxicas e/ou topográficas. 

CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de 
contaminación con certas condicións 
meteorolóxicas e/ou topográficas. 

X CMCCT 

CAA 

2 

CTMAB3.3.2. Explica os efectos biolóxicos 
producidos pola contaminación 
atmosférica. 

X CMCCT 2 

i 

l 

B3.4. Efectos da contaminación 
atmosférica segundo o seu raio de 
influencia. 

B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais 
e globais da contaminación 
atmosférica. 

CTMAB3.4.1. Describe os efectos locais, 
rexionais e globais ocasionados pola 
contaminación do aire. 

X CMCCT 

 

2 

i B3.5. Ozono troposférico e ozono B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos X CMCCT 2 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

l estratosférico. ozono troposférico e do ozono 
estratosférico. 

do ozono troposférico e do 
estratosférico. 

 Bloque 4. Contaminación das augas    

i 

l 

B4.1. Ciclo hidrolóxico. 

B4.2. Orixe e efectos da contaminación das 
augas superficiais e subterráneas. 

B4.1. Clasificar os contaminantes da auga 
en relación á súa orixe e aos seus 
efectos.  

 

CTMAB4.1.1. Coñece e describe a orixe e 
os efectos da contaminación das 
augas superficiais e subterráneas.  

X CMCCT 

 

2 

CTMAB4.1.2. Relaciona os principais 
contaminantes da auga coa súa orixe 
e cos seus efectos. 

X CMCCT 

CAA 

2 

i 

l 

B4.3. Parámetros de medida da calidade 
da auga. 

B4.2. Coñecer os indicadores de calidade 
da auga. 

 

CTMAB4.2.1. Coñece e describe os 
principais indicadores de calidade da 
auga. 

X CMCCT 2 

h 

i 

l 

p 

 

B4.2. Orixe e efectos da contaminación das 
augas superficiais e subterráneas. 

B4.4. Prevención e corrección da 
contaminación da auga. 

B4.3. Valorar as repercusións para a 
humanidade da contaminación da 
auga, e propón medidas que a eviten 
ou diminúan. 

 

CTMAB4.3.1. Describe o proceso de 
eutrofización das augas e valora as 
súas consecuencias. 

X CMCCT 

CAA 

2 

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións 
individuais, estatais e 
intergobernamentais, que reduzan as 
repercusións ambientais da 
contaminación da auga. 

X CMCCT 

CSIEE 

CSC 

2 

i 

l 

B4.5. Sistemas de tratamento e depuración 
das augas. 

B4.4. Coñecer os sistemas de 
potabilización e depuración das 
augas residuais.  

CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de 
potabilización e depuración da auga 
nunha EDAR. 

X CMCCT 2 

 Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos    

i 

l 

B5.1. Xeosfera: soporte dos restantes 
subsistemas terrestres. 

B5.1. Relacionar os fluxos de enerxía e os 
riscos xeolóxicos. 

CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións 
da enerxía interna da Terra e a súa 

X CMCCT 

CAA 

1 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

B5.2. Riscos xeolóxicos e a súa relación 
cos fluxos de enerxía terrestres. 

 relación cos riscos xeolóxicos. 

h 

i 

l 

B5.3. Orixe dos riscos xeolóxicos internos. B5.2. Identificar os factores que 
determinan, favorecen e atenúan os 
riscos xeolóxicos sísmico e volcánico. 

CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores 
que determinan os riscos sísmico e 
volcánico. 

X CMCCT 

CAA 

1 

h 

i 

l 

m 

p 

B5.4. Métodos de predición e prevención 
dos riscos xeolóxicos. 

B5.5. Danos orixinados polos riscos 
xeolóxicos. 

B5.3. Identificar os danos que producen os 
riscos xeolóxicos, e determinar 
métodos de predición e prevención. 

CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de 
predición e prevención dos riscos 
xeolóxicos. 

X CMCCT 

CSIEE 

1 

CTMAB5.3.2. Relaciona os riscos 
xeolóxicos cos danos que producen. 

X CMCCT 

CAA 

1 

i 

l 

B5.6. O relevo como consecuencia da 
interacción da dinámica interna e 
externa do planeta. 

B5.4. Comprender o relevo como a 
interacción da dinámica interna e 
externa. 

CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como 
consecuencia da interacción da 
dinámica interna e externa do planeta. 

X CMCCT 

CAA 

1 

i 

l 

B5.7. Riscos asociados aos sistemas de 
ladeira e fluviais. 

B5.5. Determinar os riscos asociados aos 
sistemas de ladeira e fluviais, e 
valorar os factores que inflúen. 

CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados 
aos sistemas de ladeira e fluviais, e 
comprende os factores que 
interveñen. 

X CMCCT 

CAA 

1 

a 

h 

i 

l 

m 

p 

B5.8. Importancia da ordenación do 
territorio na prevención dos riscos 
xeolóxicos. 

B5.9. Impactos máis frecuentes na paisaxe. 

B5.6. Recoñecer a fraxilidade da paisaxe 
fronte aos impactos ambientais e 
valorar a ordenación do territorio 
como prevención de riscos. 

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do 
territorio como método de prevención 
de riscos. 

X CSC 

CSIEE 

CCEC 

1 

CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade da 
paisaxe e os impactos máis 
frecuentes que sofre. 

 CSC 

CCEC 

3 

i 

l 

 

B5.10. Recursos da xeosfera: problemas 
ambientais ocasionados pola súa 
explotación. 

B5.7. Recoñecer os recursos minerais, os 
combustibles fósiles e os impactos 
derivados do seu uso. 

CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos 
principais recursos minerais e 
enerxéticos cos problemas ambientais 

X CMCCT 

CAA 

3 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

ocasionados e cos riscos asociados. 

a 

h 

i 

l 

p 

B5.11. Impactos derivados da explotación 
dos recursos da xeosfera en Galicia. 

B5.8. Identifica os impactos derivados da 
explotación dos recursos da xeosfera 
en Galicia. 

CTMAB5.8.1.Coñece os principais 
impactos derivados da explotación 
dos recursos da xeosfera no seu 
contorno máis próximo. 

 CMCCT 

CCEC 

3 

a 

b 

h 

i 

l 

p 

B5.12. Uso eficiente da enerxía e dos 
recursos. 

B5.9. Identificar medidas de uso eficiente 
da enerxía e dos recursos, 
determinando os seus beneficios. 

CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da 
enerxía e dos recursos. 

 

X CSC 

CCEC 

3 

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que 
promoven un uso eficiente da enerxía 
e dos recursos. 

X CSC 

CCEC 

CSIEE 

3 

 Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera    

i 

l 

B6.1. Circulación de materia e enerxía na 
biosfera. 

B6.2. Relacións tróficas nos ecosistemas, 
cadeas e redes tróficas. 
Representacións gráficas. 

B6.3. Factores limitantes da produción 
primaria. 

B6.1. Recoñecer as relacións tróficas dos 
ecosistemas, valorando a influencia 
dos factores limitantes da produción 
primaria e daqueles que aumentan a 
súa rendibilidade. 

 

CTMAB6.1.1. Identifica os factores 
limitantes da produción primaria e 
aqueles que aumentan a súa 
rendibilidade. 

 

X CMCCT 

CAA 

1 

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións 
tróficas dun ecosistema. 

 

X CMCCT 

CAA 

1 

CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, 
pirámides, cadeas e redes tróficas. 

X CMCCT 

CAA 

1 



DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

89 
 

 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

CTMAB6.1.4. Explica as causas da 
diferenza de produtividade en mares 
e continentes. 

X CMCCT 

CAA 

1 

i 

l 

B6.4. Ciclos bioxeoquímicos do osíxeno, o 
carbono, o nitróxeno, o fósforo e o 
xofre. 

B6.2. Comprender a circulación de 
bioelementos (sobre todo O, C, N, P e 
S) entre os subsistemas terrestres. 

CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos 
bioxeoquímicos e argumenta a 
importancia do seu equilibrio. 

X CMCCT 

CAA 

1 

i 

l 

B6.5. Os ecosistemas no tempo: sucesión, 
autorregulación e regresión. 

 

B6.3. Comprender os cambios que se 
suceden nos ecosistemas ao longo 
do tempo. 

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se 
producen nas sucesións ecolóxicas e 
interpreta a variación dos parámetros 
tróficos. 

X CMCCT 

CAA 

1 

h 

i 

l 

B6.6. Autorregulación dos ecosistemas e 
repercusión da acción humana sobre 
eles. 

B6.4. Comprender os mecanismos naturais 
de autorregulación dos ecosistemas e 
valorar a repercusión da acción 
humana sobre eles. 

CTMAB6.4.1. Coñece os mecanismos 
naturais de autorregulación dos 
ecosistemas. 

X CMCCT 

CAA 

1 

CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as 
actividades humanas coas 
repercusións na dinámica dos 
ecosistemas. 

X CMCCT 

CAA 

CSIEE 

1 

a 

b 

h 

i 

l 

p 

B6.7. Concepto de biodiversidade. 

B6.8. Causas e repercusións da perda da 
biodiversidade. 

B6.5. Distinguir a importancia da 
biodiversidade e recoñecer as 
actividades que teñen efectos 
negativos sobre ela. 

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da 
biodiversidade e os riscos que supón 
a súa diminución. 

 

X CMCCT 

CCEC 

CSC 

1 

CTMAB6.5.2. Relaciona as accións 
humanas coa súa influencia na 
biodiversidade do ecosistema. 

X CMCCT 

CAA 

1 

i 

l 

B6.9. O solo como interfase. 

B6.10. Edafoxénese e tipos de solos. 

B6.6. Identificar os tipos de solo, en 
relación coa litoloxía e o clima que os 
orixinou. 

CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en 
relación coa litoloxía e o clima que os 
orixina. 

X CMCCT 

CAA 

3 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

b 

h 

i 

l 

p 

B6.11. Usos e fraxilidade do solo como 
recurso. 

B6.7. Valorar o solo como recurso fráxil e 
escaso. 

CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso 
fráxil e escaso. 

X CSC 

CCEC 

3 

i 

l 

B6.12. Impactos sobre o solo. Técnicas de 
valoración do grao de alteración dun 
solo. 

B6.8. Coñecer técnicas de valoración do 
grao de alteración dun solo. 

CTMAB6.8.1. Identifica o grao de alteración 
dun solo aplicando distintas técnicas 
de valoración. 

 CMCCT 

CSIEE 

3 

a 

h 

i 

l 

p 

B6.13. Impactos sobre a biosfera 
producidos pola deforestación, a 
agricultura e a gandaría. 

B6.9. Analizar os problemas ambientais 
producidos pola deforestación, a 
agricultura e a gandaría. 

CTMAB6.9.1. Analiza os problemas 
ambientais producidos pola 
deforestación, a agricultura e a 
gandaría. 

X CMCCT 

CAA 

3 

i 

l 

B6.14. O sistema litoral como interfase. B6.10. Comprender as características do 
sistema litoral. 

CTMAB6.10.1. Coñece as características 
dos sistema litoral. 

X CMCCT 

 

3 

a 

h 

i 

l 

p 

B6.15. Importancia ecolóxica dos recursos 
do sistema litoral, impactos derivados 
da súa sobreexplotación. 

B6.11. Analizar e valorar a evolución dos 
recursos pesqueiros. 

CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral 
como fonte de recursos e 
biodiversidade. 

 

X CSC 

CCEC 

3 

CTMAB6.11.2. Relaciona a 
sobreexplotación dos recursos 
pesqueiros con impactos nas zonas 
litorais. 

X CMCCT 

CAA 

CCEC 

3 

a 

b 

h 

B6.16. Importancia da conservación das 
zonas litorais. 

B6.12. Valorar a conservación das zonas 
litorais polo seu elevado valor 
ecolóxico. 

CTMAB6.12.1. Establece a importancia da 
conservación das zonas litorais. 

X CCEC 

CSC 

3 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

i 

l 

p 

 Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable    

a 

b 

e 

h 

m 

B7.1. Xestión dos impactos ambientais; 
alternativas ante a problemática 
ambiental: desenvolvemento 
incontrolado, conservacionismo e 
desenvolvemento sustentable. 

B7.1. Establecer diferenzas entre o 
desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o 
desenvolvemento sustentable. 

CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso 
dos recursos e deseña outros 
sustentables. 

X CMCCT 

CSIEE 

1 

CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas 
entre o desenvolvemento 
incontrolado, o conservacionismo e o 
desenvolvemento sustentable. 

X CCL 

CSC 

CCEC 

1 

g 

i 

l 

B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 

B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 

B7.2. Coñecer algúns instrumentos de 
avaliación ambiental. 

CTMAB7.2.1. Analiza a información 
facilitada por algúns instrumentos de 
avaliación ambiental, e conclúe 
impactos e medidas correctoras. 

X CD 

CAA 

CSIEE 

1 

a 

b 

h 

m 

B7.4. Relación entre desenvolvemento, 
calidade de vida e problemas 
ambientais no ámbito internacional. 

B7.3. Identificar a relación, a nivel 
internacional, entre o 
desenvolvemento dos países, a 
calidade de vida e os problemas 
ambientais. 

CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento 
dos países en relación con problemas 
ambientais e coa calidade de vida. 

X CSC 

CAA 

CSIEE 

1 

a 

h 

i 

l 

B7.5. Modelos de xestión de recursos. B7.4. Determinar a orixe dos residuos, as 
consecuencias da súa produción e do 
seu consumo, e as alternativas á súa 
xestión. 

CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo 
dalgúns produtos e a deterioración do 
medio. 

 

X CMCCT 

CAA 

1 / 3 

CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais 
adecuadas á defensa do medio. 

X CCL 

CCEC 

CSIEE 

1 
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 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato    

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Mínimos 
exixibles 

Competencias 
Clave 

Temporalización   

Avaliación 

 1 / 2 / 3 

CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos 
residuos valorando a súa xestión. 

X CCL 

CMCCT 

CAA 

1/3 

a 

g 

i 

l 

p 

B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 

B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 

B7.5. Valorar a importancia do uso de 
novas tecnoloxías nos estudos 
ambientais e interpretar matrices 
sinxelas para a ordenación do 
territorio. 

CTMAB7.5.1. Comprende e explica a 
importancia do uso de novas 
tecnoloxías nos estudos ambientais. 

X CMCCT 

CCL 

CSC 

1 

CTMAB7.5.2. Analiza a información de 
matrices sinxelas, valorando o uso do 
territorio. 

X CMCCT 

CAA 

1 

a 

b 

d 

e 

h 

p 

B7.6. Influencia dos organismos nacionais 
e internacionais en materia ambiental. 

B7.7. Lexislación ambiental. 

B7.6. Coñecer os principais organismos 
nacionais e internacionais en materia 
ambiental, e a lexislación estatal e 
autonómica sobre algúns impactos 
ambientais. 

CTMAB7.6.1. Coñece e explica os 
principais organismos nacionais e 
internacionais, e a súa influencia en 
materia ambiental. 

X CD 

CCL 

CCEC 

1 / 3 

CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación 
española e galega sobre algúns 
impactos ambientais e as normas de 
prevención aplicables. 

X CCL 

CAA 

1 / 3 

a 

b 

m 

p 

B7.8. Protección dos espazos naturais. 

B7.9. Espazos naturais en España e, en 
particular, en Galicia. 

B7.7. Valorar a protección dos espazos 
naturais. 

 

CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de 
protección dos espazos naturais e as 
súas consecuencias; en particular, os 
do seu contorno máis próximo. 

 CCL 

CSC 

CCEC 

1 / 3 

 

NOTA: Os mínimos exixibles aparecen marcados cun X 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
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1ª AVALIACIÓN: Unidades 1, 2, 3, 4 e 5 
2ª AVALIACIÓN: Unidades 6 e 7 
3ª AVALIACIÓN: Unidades 8, 9 e 10 
Esta temporalización é aproximada e poderá ser adaptada ás necesidades de cada grupo, ou revisada puntualmente nas reunións do departamento. 

 

 

4.5 TEMAS TRANSVERSAIS 

- Investigar que é a pegada hídrica e como se pode realizar un uso axeitado da auga. 

- Investigar sobre as principais fontes de ruído durante o día e a noite. 

- Buscar información sobre a Axenda 21 da provincia. 

- Investigar as emisións de SO2 e o PIB per cápita de Nixeria, Chad, China, EEUU, España, Chile e Rusia. Consultar o mapa de risco de desertización 
de España na web do MAGRAMA. 

- Investigar sobre o Índice de Desenvolvemento Humano en España. 
 
 
4.6 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A metodoloxía a empregar será principalmente motivadora, activa e participativa, adaptada ás características de cada alumno/a, para tratar de espertar 
nel o interese por aprender por se mesmo, por traballar en equipo e por iniciarse no coñecemento da realidade de acordo cos principios básicos do 
método científico, a través de estratexias motivadoras, que acheguen a ciencia á experiencia próxima ó alumnado.                                   

A metodoloxía a seguir será a seguinte: 

- Realizar un diagnóstico dos coñecementos previos dos alumnos sobre os aspectos que serán tratados co fin de coñecer a situación real 
do grupo. 

- Realizar actividades de reforzo con aqueles alumnos e alumnas que non alcancen os obxectivos mínimos de cada unidade. 

- Os profesores interesaranse polos alumnos repetidores dos seus grupos e solicitarán información sobre as dificultades previas que 
tivesen. Así, ditos alumnos poderán ser orientados, de xeito personalizado, ao longo do curso para alcanzar o aprobado esta vez. 

- Presentación de cada unidade facendo un comentario xeral do tema. Podería utilizarse algunha noticia recente de relevante interese científico que 
garde relación co tema e comentala. 

- Desenvolver un guión que achegue unha visión global da unidade e un itinerario dos distintos puntos que se irán desenvolvendo. 
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- Exposición da información básica intercalando documentos, cuestións, etc. 

- Facer referencias a esquemas, mapas, debuxos, fotografías ou gráficos. 

- Utilización de tecnoloxías da información e a comunicación para obter animacións de procesos ou fenómenos, vídeos documentais. Explicacións 
apoiadas en PowerPoint. 

- Realización de actividades de investigación e exposición en clase que axuden a mellorar a expresión oral dos alumnos. 

- Elaboración dun glosario dos diferentes temas co fin de enriquecer o vocabulario científico do alumnado. 

- Actividades de reforzo a desenvolver na casa, con busca de información a partir de distintas fontes sobre os conceptos traballados na unidade que 
contribúan a fixar os contidos. 

- Realizar actividades de ampliación con aqueles alumnos que poidan desenvolvelas para aumentar a información sobre os contidos da unidade. 

- Corrección activa das actividades, problemas, gráficos, etc., desenvolvidos como traballo complementario. 

- É importante que os alumnos e alumnas sexan capaces de relacionar as novas ideas que elaboran coas que xa teñen, coas experiencias e situacións 
que viven no mundo que os rodea e coas persoas as ideas das cales valoran. 

- As actividades prácticas desenvolvidas no laboratorio complementan os aspectos teóricos desenvolvidos en clase. 
 
 
4.7 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto:  CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIOAMBIENTE 2º Bachillerato Autores: Diodora  Calvo Aldea y otros Editorial  McGraw-Hill  2016 
ISBN: 978-84-486-0939-9 
 
Outros materiais utilizados serán: Material do aula virtual, medios audiovisuais,medios informáticos,material de laboratorio,murais explicativos,esquemas 
mudos, atlas de citoloxía e histoloxía,libros y revistas de divulgación científica,recortes de prensa y programas científicos.  
 
4.8 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A avaliación da aprendizaxe estará adaptada ás necesidades do grupo e do alumnado. Para elo é necesaria, en primeiro lugar, unha avaliación inicial. 
A avaliación inicial consistirá nunha proba específica sinxela que permita coñecer o grao de desenvolvemento alcanzado nos aspectos básicos da 
aprendizaxe e o dominio dos contidos da materia por parte do alumnado de 2° de Bacharelato. Respecto á estrutura do exame, este poderá conter 
cuestións de diversos tipos: tipo test, de correspondencia (establecer relacións entre dúas columnas), de encher ocos, preguntas curtas, identificación de 
esquemas, debuxos ou imaxes fotográficas, interpretación de gráficos ou mapas, etc. 
Haberá tres avaliacións trimestrais. A avaliación positiva requirirá que os alumnos/as dominen os mínimos especificados para cada nivel, tendo en conta 
os criterios de avaliación especificados. 
A cualificación mínima para aprobar é 5. 
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A cualificación de cada avaliación dependerá si realízanse ou non proxectos: 

- Si non se realizan proxectos, a cualificación será o resultado de aplicar os seguintes criterios: 
 Actividades realizadas ao longo do trimestre: 10% 
 Probas escritas ou orais, parciais ou finais, dos estándares de aprendizaxe traballados: 90% e procederase do seguinte xeito, 

 Realizaranse unha ou dúas probas por avaliación. A cualificación será a media aritmética das dúas probas.  

- Si realízanse proxectos, a nota de avaliación calcularase coa seguinte ponderación: 60% para as probas escritas ou orais; 30% para os traballos ou 
proxectos; 10% para as evidencias escritas recollidas en libreta ou soporte dixital. Na avaliación do proxecto terase en conta a exposición, a 
presentación dos contidos e os recursos utilizados. Cómpre salientar que para poder aprobar a avaliación é requisitos indispensables a realización e 
presentación dos traballos ou proxectos propostos. 

 
Recuperación da avaliación 
O alumnado que teña suspensa algunha avaliación realizará unha proba de recuperación, escrita ou oral, referida aos estándares traballados nesa 
avaliación. Esta recuperación farase despois da citada avaliación.  
 
Proba ordinaria. 
Os alumnos/as cunha ou dúas avaliacións non superadas  realizarán unha recuperación final de ditas avaliacións no mes de maio. Aprobarase o curso 
cando nas 3 avaliacións trimestrais se obtivera unha cualificación de 5 ou superior. 
 
Proba final. 
Os alumnos/as coa materia suspensa realizarán unha única proba escrita ou oral, de formato similar ás realizadas durante o curso, e referida aos 
estándares que figuran na programación da materia. A cualificación será a obtida nesa proba. 
 
Na cualificación dos exames, escritos ou orais, teranse en conta os seguintes criterios:   

- A resposta debe ser razoada ou xustificada, de non ser así será puntuada cun 0.  

- Os erros de cálculo numérico penalizaranse cun 25% da nota da pregunta. Se o resultado obtido fora absurdo ou implicara o descoñecemento de 
conceptos básicos, puntuaríase cun 0.  

- A expresión dos resultados numéricos sen unidades, ou unidades incorrectas, valorarase cun 0 na pregunta correspondente.    

- A formulación incorrecta das especies químicas levará puntuación 0 na pregunta correspondente.    

- O emprego de métodos fraudulentos, teléfonos móbiles, smartwach ou calquera tipo de dispositivo electrónico, así  como a tenencia de calquera tipo 
de material de apoio, apuntes, etc. relacionados coa materia, durante o exame, suporá un 0 no mesmo.   

- A no realización dun exame sen a debida xustificación suporá  un 0 no exame e conlevará a perda do dereito á repetición do mesmo. 
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O cadro seguinte amosa os procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Probas escritas  Respostas a preguntas ou cuestións do 
contido do libro de texto e do contido 
complementario aportado polo profesor 
durante a explicación das unidades. 

 Respostas a cuestións relacionadas coas 
actividades prácticas. 

 Resolución de exercicios ou problemas.  

 Elaboración de resumos, sínteses, 
esquemas, gráficas e mapas 
conceptuais.  

 Exames tipo test (verdadeiro-falso, 
resposta múltiple) 

 Exames do tipo “completar o dato que 
falta” 

Probas orais  Resposta a preguntas 

 Exposición dun tema 

Traballos individuais ou en grupo  Proxecto de investigación 

 Busca de información 

 Presentacións  

Traballo na aula ou laboratorio  Caderno do alumnado 

 Listas de control 

Observación sistemática e rexistro  Escalas de observación verbais ou 
numéricas 

 Caderno do alumnado 

 
4.9 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

Empregaranse os indicadores seguintes: 
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- O alumno ou a alumna busca, selecciona, organiza e clasifica a información relativa ao estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna analiza e expoñe a información sobre o estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna interpreta imaxes, mapas e gráficos relacionados co estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna reflexiona e expón con claridade  as súas opinións sobre o estándar de aprendizaxe. 

- O alumno ou a alumna transcribe os datos con precisión e formula correctamente hipóteses relacionadas co estándar de aprendizaxe. 
 
 
4.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

- Realizaranse actividades de ampliación e actividades de reforzo con distinto grao de dificultade para atender á diversidade de niveis e ritmos de 
aprendizaxe.  

- Para os alumnos que comezan o curso con escasos coñecementos de química, temos previsto unha información sintética das principais 
características das biomoléculas, grupos funcionais, tipos de enlaces e formulación básica. Tamén será necesaria unha información semellante antes 
dos temas de metabolismo: intercambios enerxéticos, reaccións de óxido-reducción, papel do ATP. 

- Procurarase ordenar as actividades de acordo cun nivel de complexidade progresiva. 
- Resulta, así mesmo, importante que alumnos distintos aprendan xuntos para que desenvolvan actitudes como a xenerosidade, o espírito de 

colaboración e de participación, a tolerancia que tratarán de fomentarse mediante actividades de grupo. 
- Ademais, preséntanse distintos tipos de actividades: manipulativas, procedimentales, conceptuais, etc. Tamén se propoñen actividades de resolución 

directa e actividades abertas, que poden realizarse a través de varios camiños alternativos. 
- O desenvolvemento dos contidos, porá un coidado especial para incluír textos de ampliación ou aspectos non necesariamente básicos do contido, 

como son: aplicacións, antecedentes históricos, manifestacións de relacións con outras disciplinas... 
- Intercalaranse tamén exercicios e actividades para que o alumnado poida exercitarse realizando cuestións de aplicación e desenvolvemento dos 

contidos. 
- Faranse aclaracións concisas dalgún aspecto do programa, puntualizacións sobre puntos concretos ou curiosos. 
 
 
4.11 TRATAMENTO E FOMENTO DA LECTURA 

Lecturas interesantes e axeitadas poderían ser as de moitos artigos da revista "National Geographic", algunhas que propón o mesmo texto e artigos de 
prensa actuais que coincidan coa materia ou calquera libro da biblioteca da sección lendo Ciencias.  Pode acceder a través da seguinte dirección de 
correo electrónico https://sites.google.com/site/bioxeofiqui/ 
 
 

https://sites.google.com/site/bioxeofiqui/
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4.12 PLAN DE FOMENTO DAS TIC 

Propoñemos as seguintes actividades: 
- Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta para a interpretación de conceptos,  a obtención e tratamento de 

datos e a procura de información. 
- Procura de información actualizada relacionada coas principais aplicacións das novas tecnoloxías ao estudo do medio ambiente. 
- Interpretación de táboas, gráficos e imaxes. 
 
 
4.13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Neste curso recomendarase a asistencia a diferentes conferencias ou charlas relacionadas co medio ambiente. Ademais podería ser interesante realizar 
algunha das seguintes visitas: 
- Visita a unha central térmica ou unha industria.  
- Visita a unha depuradora ou unha potabilizadora de augas.  
- Visita a unha espazo natural. 
- Visita ao CSIC 
- Visita a unha estación de control biolóxico. 
- Visita a MeteoGalicia. 
- Visita a unha planta de reciclaxe. 
- Visita a laboratorios. 
- Participación nas Olimpiadas de Bioloxía e  de Xeoloxía. 

 
4.14 ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. 
2. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben 

achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que 
reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

3. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos 
ordinarios de avaliación do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as seguintes medidas: 
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a) Establecerase como canle de comunicación para a achega de información de información de tipo xeneral ao alumnado e as súas familias a 
páxina web do Centro http://www.iesconcepcionarenal.es/ e a aplicación abalar móbil. 

b) Como canle de comunicación co alumnado para achegas específicas relativas á materia impartida utilizarase preferentemente a aula virtual. 
Para comunicacións relacionados con titorías ou outros avisos usaranse os seguintes correos electrónicos: 
@edu.xunta.gal, @iesconcepcionarenal.es e/ou a aplicación abalar móbil. 

c) Os contidos de cada materia serán impartidos por cada profesor/a do xeito indicado nas programacións didácticas de cada Departamento. 
Utilizarase a aula virtual do Centro para achegar estes contidos ao alumnado, no caso de material que exceda a capacidade da aula virtual 
usarase o correo electrónico. 

d) O profesorado realizará na medida do posible conexións semanais a través da plataforma webex co alumnado que se atope en situación de 
confinamento. Estas conexións terán como fin a explicación de contidos, resolución de dúbidas así como titorízación das alumnas e alumnos. 

e) O titor/a de cada curso establecerá un calendario con quendas de conexións para evitar sobrecargar aos alumnos e así mesmo evitar que se 
solapen as distintas materias. 

f) Identificarase a aquel alumnado en situación de vulnerabilidade ou con problemas de conexión. Realizarase un plan específico para facer chegar 
a información e contidos didácticos a este alumnado, en función das súas necesidades. 

 

4.15 PROCEDEMENTO PARA QUE O ALUMNADO E AS FAMILIAS COÑEZAN A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

A principio de curso o profesor que imparta a materia informará ao alumnado de todos os aspectos da Programación. Este documento estará a 
disposición dos alumnos e das súas familias no Departamento e na páxina web do Centro http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal/ 
 
 
4.16 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

A avaliación será continua e integrada no proceso de ensino aprendizaxe, e permitirá rectificar os aspectos da programación nos que non se cumpran os 
obxectivos que se pretenden acadar. A principios de curso farase unha avaliación diagnóstica mediante a que se tomará nota das aprendizaxes xa 
adquiridas polo alumno, e se fora preciso, adaptaranse as estratexias aos coñecementos previos do alumno. Nas reunións do departamento avaliaranse 
os resultados obtidos, comprobarase o cumprimento dos obxectivos e concluirase se a temporalización e a metodoloxía empregada foron adecuadas. Se 
fora necesario propoñeríanse medidas para corrixir os problemas detectados. As modificacións da programación, quedarán reflectidas nas actas do 
departamento. 
 
 
 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal/
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5  PENDENTES 
____________________________________________ 
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5.1 PENDENTES BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
O alumnado que teña pendente a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º da ESO, será avaliado segundo os estándares de aprendizaxe e os mínimos que 
aparecen recollidos na programación de 1º ESO. 
 
Os instrumentos empregados para a avaliación dos alumnos/as e o seu peso no resultado final, serán os seguintes: 
- Proba escrita: 70 % 
- Boletíns que o alumno/a traballará sobre os contidos de cada unidade didáctica: 30 % 
 
A entrega de boletíns será obrigatoria e realizarase a través do enlace correspondente a cada unidade na aula virtual. As non entregadas levarán 0 
puntos. Non se recollerán os boletíns presentados fora do período de tempo establecido. Para facer media é imprescindible obter na proba escrita unha 
nota mínima de 4 puntos.  
A realización dos boletíns é unha axuda para o repaso da materia pero non exclúe da necesidade de coñecer outros contidos. 
A materia que entrará nas probas será a seguinte: 
- Primeira avaliación. Unidades: 1 (O universo e o noso planeta), 2 (A xeosfera, minerais e rochas), 3 (A atmosfera). 
- Segunda avaliación.Unidades: 5 (A biosfera), 6 (O reino animal. Animais vertebrados), 7 ( Os animais invertebrados), 8: As función vitais nos 
animais          
-          Tercera avaliación. Unidades: 9 (O reino plantas), 10 ( Os reinos fungos, protistas e moneras), 11 ( Ecosfera e dinámica dos ecosistemas) 
 
Recuperación da avaliación 

O alumnado que teña suspensa algunha avaliación realizará unha proba de recuperación referida aos estándares traballados nesa avaliación. Esta 

recuperación farase despois da citada avaliación. 

Proba final 
O alumnado coa materia suspensa realizarán unha única proba escrita, de formato similar ás realizadas durante o curso, e referida aos estándares non 
superados que figuran na programación da materia.  
Cualificación final 
Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
O alumnado tería a materia aprobada cunha nota igual ou superior ao 5. Para o cálculo da cualificación final realizarase a media aritmética das tres 
avaliacións. O alumnado con cualificacións inferiores a 4 nalgunha avaliación e con máis de dúas avaliacións suspensas realizará en xuño unha proba 
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escrita sobre os estándares non superados xunto con actividades escritas de recuperación, valoraranse un 80% probas escritas e 20% tarefas de 
recuperación.  
 
 
5.2 PENDENTES BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
O alumnado que teña pendente a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 3º da ESO, será avaliado segundo os estándares de aprendizaxe e os mínimos que 
aparecen na programación de 3º ESO. 
Os instrumentos empregados para a avaliación dos alumnos/as e o seu peso no resultado final, serán os seguintes: 
- Proba escrita: 70 % 
- Boletíns que o alumno/a traballará sobre os contidos de cada unidade didáctica: 30 % 
 
A entrega de boletíns será obrigatoria e realizarase a través do enlace correspondente a cada unidade na aula virtual. As non entregadas levarán 0 
puntos. Non se recollerán os boletíns presentados fora do período de tempo establecido. Para facer media é imprescindible obter na proba escrita unha 
nota mínima de 4 puntos.  
A realización dos boletíns é unha axuda para o repaso da materia pero non exclúe da necesidade de coñecer outros contidos 
A materia que entrará nas probas será a seguinte: 

- Primeira avaliación. Unidades: 1, 2, 3,  

- Segunda avaliación.Unidades: 4,5 

- Tercera avaliación. Unidades 6,7 

 

Recuperación da avaliación 

O alumnado que teña suspensa algunha avaliación realizará unha proba de recuperación referida aos estándares traballados nesa avaliación. Esta 

recuperación farase despois da citada avaliación. 

Proba final 
O alumnado coa materia suspensa realizarán unha única proba escrita, de formato similar ás realizadas durante o curso, e referida aos estándares non 
superados que figuran na programación da materia.  
Cualificación final 
Cálculo para obter a cualificación final de curso: 
O alumnado tería a materia aprobada cunha nota igual ou superior ao 5. Para o cálculo da cualificación final realizarase a media aritmética das tres 
avaliacións. O alumnado con cualificacións inferiores a 4 nalgunha avaliación e con máis de dúas avaliacións suspensas realizará en xuño unha proba 
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escrita sobre os estándares non superados xunto con actividades escritas de recuperación, valoraranse un 80% probas escritas e 20% tarefas de 
recuperación.  
 
 


