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2. DATOS DO DEPARTAMENTO
2.1. Composición
Nome e apelidos

Corpo

Clara Alonso Rodriguez

Secundaria

Begoña Torres Rivas

Secundaria

Sandra González Besada

Secundaria

2.2. Xefatura
Nome e apelidos

Corpo

Clara Alonso Rodríguez

Secundaria

Período de xefatura
2020- 2024

2.3. Reunión semanal
Día

Hora

LUNS

18.15

2.4. Materias impartidas polo Departamento
Materias/Módulos/Ámbitos

Etapa

Grupos

Cursos

Bioloxía e Xeoloxía

ESO

9

1º, 3º e 4º

Ambito científico- matemático

ESO

1

3º PMAR

Bioloxía e Xeoloxía

Bacharelato

1

1º

Cultura científica

Bacharelato

1

1º

Bioloxía

Bacharelato

1

2º

Ciencias da Terra e MA

Bacharelato

1

2º

3

2.5. Reparto de horas e materias
Materias

Etapa

Sesións

Bioloxía e Xeoloxía

ESO

2

3º (3grupos)

Prácticas

ESO

1

1º (4 grupos)

Bioloxía e Xeoloxía

ESO

3

4º(2 grupos)

Bioloxía

Bacharelato

4

1º(1 grupo)

Bioloxía e Xeoloxía

ESO

4

1º(3 grupos)

Cultura científica

Bacharelato

2

1º(1 grupo)

Bioloxía

Bacharelato

4

2º (1 grupo)

Bioloxía e Xeoloxía

ESO

4

1º (1 grupos)

Reforzo

ESO

2

1 grupo

CCTMA

Bacharelato

3

Ämbito científico-matemático

ESO

8

Cursos

Profesor
Sandra gonzález
Besada

Begoña Torres Rivas

2º (1 grupo)

Clara Alonso

PMAR 3 (1

Rodríguez

grupo)

2.6. Sistema de información sobre a programación ao alumnado e ás familias

Cada profesor entregará e explicará ao alumnado, ao principio de curso, os aspectos máis
relevantes da programación didáctica.
Tamén se informará ao alumnado de que ten á súa disposición a programación completa na
páxina web do centro. Esta mesma información comunicaráselle aos pais/nais/titores legais na
reunión á que se convocan co titor dos alumnos/as ao principio de curso.
3. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA PARA A ESO E O BACHARELATO


Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.



Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.



Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre
configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación
secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.



A Orde do 13 de xullo de 2016, amplía a relación de materias de libre configuración
autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria
obrigatoria e de bacharelato, e regula o seu currículo e a súa oferta.
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Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, por el que se desarrollan determinadas disposiciones
relativas al ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato,
la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación inicial del
profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes de Enseñanza Secundaria



Resolución do 15 xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso
académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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4. ASPECTOS XERAIS
4.1. Contextualización da programación
Para elaborar esta programación tívose en conta o contexto socio económico e cultural do
I.E.S A Xunqueira I que presenta unhas características propias dun núcleo urbano ainda que con
gran presencia de alumnos dos núcleos rurais das inmediacions.
Os alumnos do IES A Xunqueira I proceden maioritariamente dun ambiente rural (Xeve, Lérez,
Campolameiro) polo que pódese aproveitar os coñecementos que posúen polo contacto que teñen co
medio natural para as asignaturas deste departamento. Pero tamén debido a esto, os alumnos
carecen na maioria dos casos, dos medios para desenvolver as actividades de resolución e
investigación (libros de consulta, acceso a Internet,..) que se lles plantexen para realizar na súa casa,
polo que se terá que deixar tempo no centro para desenvolver ditas actividades.
O alumnado do IES A Xunqueira I escolarízase nos diferentes tipos de ensinanzas ofertadas polo
centro:
Réxime ordinario:
Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).
Bacharelato:
 Ciencias e Tecnoloxía.
 Ciencias Sociais e Humanidades.
 Artes
Ciclos formativos
Ciclo Medio Laboratorio
O alumnado que remata a ESO neste centro principalmente opta, polos estudios posteriores de
Bacharelato, entre os que existe unha clara tendencia por ciclos de grado superior e en menor grado
por estudios universitarios, aínda. Non é desdeñable o número de alumnos/as que se deciden por un
ciclo de grao medio ou pola opción de abandonar o réxime xeral para incorporarse as ensinanzas de
adultos sobre todo por aqueles rapaces e rapazas con certas dificultades para seguir o ritmo das
ensinanzas no réxime xeral.
En canto os recursos humanos pódese dicir que o centro está dotado con profesores
especializados/as en cada unha das áreas e materias que non só abarcan todas as ensinanzas
ofertadas, senón que tamén atenden un horario amplo de biblioteca e un ben cuberto servizo de
gardas. Aínda así sería interesante poder contar con horas no departamento que permitisen a
realización de desdobres de laboratorio, especialmente para o nivel de 1º ESO , debido ao elevado
número de alumnos por aula, que vai supoñer dificultades á hora da realización de actividades
prácticas e experimentais.
Os recursos materiais permiten desenvolver perfectamente a programación:
A existencia dunha biblioteca ben atendida e dotada e de dúas aulas de informática, , aulas cunha
pantalla dixital, un amplo Laboratorio permiten un aceptable desenvolvemento da metodoloxía que
se intenta aplicar para desenvolver a programación, con especial incidencia na utilización das fontes
de información tradicionais, as tecnoloxías da información e a comunicación e as actividades
prácticas para un seguimento do método científico, o que o mesmo tempo permitirá que a materia
poida contribuír a que o alumnado acade as competencias básicas.
No réxime ordinario tamén é de especial mención a sección bilingüe de Bioloxía e Xeoloxía de
Inglés que se imparte en 3º e 4º da ESO
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4.2. Referencia ás directrices xerais fixadas no proxecto educativo
Para a elaboración da Programación Didáctica seguíronse as instruccións indicadas pola
Inspección Educativa.
Tivéronse como referencia os obxectivos xerais do centro e os obxectivos xerais da ESO e BAC.
Así mesmo séguense os principios metodolóxicos xerais recollidos no PE.
4.3. Referencia á incorporación das propostas da memoria do curso anterior
A programación non presenta diferenzas salientables con respecto á do curso anterior,
4.4. Directrices para a avaliación inicial e os plans de reforzo e recuperación

A avaliación inicial desenvolverase nas primeiras semanas do curso académico. O seu obxectivo
é facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento acerca
das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles dificultades de aprendizaxe
ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita información servirá ao profesorado para
programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de reforzo ou ampliación se fose
necesario.
O método para obter a devandita información especifícase na programación de cada nivel.
4.5. Lingua na que se imparten as materias no Departamento (D. 79/2010)
MATERIA

ETAPA

CURSOS

LINGUA

BIOLOXÍA

BACHARELATO

2º BAC

GALEGO

CC. DA TERRA E O MA

BACHARELATO

2ºBAC

GALEGO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

BACHARELATO

1º BAC

GALEGO

CULTURA CIENTÍFICA

BACHARELATO

1º BAC

CASTELÁN

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ESO

4º ESO

GALEGO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ESO

3º ESO

GALEGO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ESO

1º ESO

GALEGO

PMAR

ESO

3ºESO

GALEGO

4.- CONTRIBUCIÓN DA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS
CLAVE NA ESO
A Bioloxía e Xeoloxía ofrecen ao alumnado a posibilidade de ampliar o seu coñecemento e
construir modelos que lles axuden a comprender o mundo natural dende un enfoce científico,
formulando hipotésis que deberan ser contrastadas mediante observación directa e experimentación.
Na vida cotidia e nos medios de comunicación están presentes expresións do coñecemento
científico relacionado co mundo natural. A formación nestas ciencias é importante para o
desenvolvemento de persoas libres que poidan tomar decisions baseadas na razón e no análise dos
elementos do seu contorno.
A Bioloxía e Xeoloxía tamén contribúen a desenvolver unha “alfabetización científica” que permite
familiarizar o alumno coa naturaleza e coas ideas básicas da ciencia, comprender os problemas do
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mundo natural e a resposta da ciencia a estos problemas, e promover actitudes responsables
relacionadas co desenvolvemento sustentable.
A “alfebetización científica” debe entenderse como esencial na formación ciudadá e constitúe a
base dun futuro científico, superando visións deformadas da ciencia que xeran rexeitamento da
mesma.
A Bioloxía e Xeoloxía contribúen a desenvolver as seguintes competencias clave da LOMCE:
 COMPETENCIA EN COMINICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)
Refirese á habilidade para utilizar a lingua, expresar ideas e interactuar con outras persoas de
seito oral ou escrita


COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCCT)
A primeira alude ás capacidades para aplicar o razonamento matemático para resolver
cuestións da vida cotiá: a competencia en ciencia centrase nas habilidades para utilizar os
coñecementos e metodoloxía científica paraa explicar a realidade que nos redea; e a competencia
tecnolóxica, en cómo aplicar estes coñecementos e métodos para dar resposta aos desexos e
necesidades humanas.


COMPETENCIA DIXITAL (CD)
Implica o uso seguro e crítico das TIC para obter, analizar, producir e intercambiar
información.


COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (CAA)
É unha das principais competencias, xa que implica que o alumno desenvolva a súa capacidade
para iniciar a aprendizaxe e persistir nel, organizar as súas tarefas e tempo, e traballar de xeito
individual ou colaborativo para conseguir un obxectivo.


COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC)
Fan referencia as capacidades para relacionarse coas persoas e participar de xeito activo,
participativo e democrático na vida social e cívica.


SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE)
Implica as habilidades necesarias para converter as ideas en actos, como a creatividades ou as
capacidades para asumir riscos e planificar e xestionar proxectos.


CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC)
Fai referencia á capacidade para apreciar a importancia da expresión a través da música, as
artes plásticas e escénicas ou a literatura.
CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE NA ESO

CCL
BX1

Nº

CMCCT CD

CSC

CAA CSIEE CCEC TOTAL1

5

32

4

8

8

6

4

10,6

68,1

8,5

17

17

12,7

8,5

47

estándares
%2
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BX3

Nº

5

50

5

19

13

6

5

%

7

70,4

7

26,8

18,3

8,45
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PMAR

Nº

18

175

17

31

26

18

12

3

estándares
%

6

59

6

10,4

8,7

6

4

Nº

12

27

3

5

34

12

3

22,2

50

5,6

9,2

63

22,2

5,6

71

estándares

BX4

297

54

estándares
%

1

Nº total de estandares na materia

2

Porcentaxe de estándares da materia que contribúen a competencia en relación ao peso
total
5.- PROGRAMACIÓN DAS DIFERENTES MATERIAS E NIVEIS
5.1.PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO
5.1.1.CARACTERÍSTICAS XERAIS
Características do centro
Situación:
Mencionada no apartado de Datos do Departamento
Centros adscritos:
CEIP Xunqueira I, CIEP Parada Campañó, CIEP San Bieito Lérez, CEIP Campolameiro
Características singulares
Ningunha destacable

Características do alumnado
Lingua materna dominante
Mencionada no arquivo de Datos do Departamento
Alumnado con NEAE no curso actual
Para o alumnado con dificultades na aprendizaxe, contémplase o programa de mellora da aprendizaxe e o
rendemento (PMAR). Así mesmo, para aqueles rapaces que ao longo do curso presente dificultades tomaranse
as medidas de adaptación curricular máis axeitadas en coordinación co departamento de orientación.
Problemas sociais destacados: (Abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso
escolar, etc.
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Seguirase o protocolo establecido no plan de convivencia do centro.
Outras características
Ningunha destacable

5.1.2.CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS
A materia de Bioloxía e Xeoloxía en 1º da ESO permitirá desenvolver :
 A adquisición de coñecementos relacionados coa materia
 O desenvolvemento das competencias clave desta etapa educativa, pondo especial
atención na adquisición da competencia científica en todas as súas dimensións: que o
alumnado aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar
decisións, ter curiosidade, iniciativa e motivación que o leven a un mellor
desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social.
 A mellora da autoestima do alumnado para que supere prexuízos, respecte diferenzas e
participe na toma de decisións democráticas, mediante o diálogo e respectando a
diversidade cultural.
Durante o primeiro ciclo da ESO, a materia xirará en torno aos seres vivos e a súa interacción coa
Terra, incidindo na importancia que a conservación do ambiente ten para os seres vivos; deben
aprender a ser responsables das súas decisións e das consecuencias que éstas teñen na saúde e no
contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no impacto da
calidade de vida das persoas.
En 1º de ESO, o currículo engloba o mundo macroscópico, máis concreto, observable e
identificable polo alumnado como a Terra no Universo, a biodiversidade no planeta Terra e os
ecosistemas. Os bloques a desenvolver durante este curso serán os seguintes:
Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica.
Bloque 2. A Terra no Universo.
Bloque 3. A diversidade no planeta Terra.
Bloque 4. Os ecosistemas.
Bloque 5. Proxecto de investigación.
Os bloques “Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica” e “Proxecto de
investigación” son comúns a 1º e 3º de ESO. Dado que a bioloxía e xeoloxía son disciplinas de
carácter científico, debemos ter sempre eses bloques como marco de referencia no desenvolvemento
do currículo. Non se trata, por tanto, de bloques illados e independentes dos demais, senón que
están implícitos en cada un deles e son a base para a súa concreción.
A temporalización ten un carácter orientativo, define a grandes trazos a distribución dos contidos
para un ano académico da materia de “Bioloxía e Xeoloxía” en 1º de ESO. Agora ben, como resulta
lóxico, esta temporalización estará suxeita a revisións segundo o curso avance, e os posíbles
cambios deberán reflictiranse nas actas das diferentes reunións do Departamento de Bioloxía e
Xeoloxía.
A materia en 1º da ESO impártese en catro sesións semanais de 50 min o que dá un total de
aproximadamente 131 sesións lectivas, tendo en conta que o curso escolar comeza sobre o 17 de
setembro e remata o 21 de xuño. As sesións asignadas a cada unha das unidades didácticas serían as
seguintes:
Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS
Referencia Temporalización Probas
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Libro
Tema/UD

Bloque
B2/3/4
B4.2

Contido

texto

Sesións

A Terra no Universo/ A biodiversidade no planeta Terra /Os ecosistemas
Factores abióticos e bióticos
nos ecosistemas..
1.1

Vertebrados: peixes, anfibios,
B3.5

avaliación
Mes

réptiles, aves e mamíferos.
Características anatómicas e
fisiolóxicas.

1

SETEMBRO

Contaminación
B2.12

OUTUBRO

atmosférica:

repercusións

e

posibles

16

X

1.2

solucións
B2.10

Xestión

sustentable

dos

1.3

recursos minerais. Recursos

1.4

minerais en Galicia.
B2/3/4

A Terra no Universo/ A biodiversidade no planeta Terra /Os ecosistemas
A biosfera. Características

B2.19

que

fixeron

da

Terra

un

planeta habitable.
Plantas:

brións,

fieitos,

ximnospermas
B3.6

X

2.1

e

anxiospermas. Características
principais, nutrición, relación e
reprodución.

B4.2
1ª Avaliac.

2

Factores abióticos e bióticos
Ecosistemas terrestres.

B4.3

Ecosistemas acuáticos.

B4.1
B4.2

X

nos ecosistemas.

B4.4

2.2

Ecosistema: identificación dos

OUTUBRO

seus compoñentes.

NOVEMBRO

Factores abióticos e bióticos

DECEMBRO

20

nos ecosistemas.
Concepto de biodiversidade.

B3.1

Importancia

da

biodiversidade.
2.3

Identificación de plantas e
animais

propios

ecosistem as,
B3.8

especies

extinción

e

X

dalgúns
en

especies

endémicas. Adaptacións dos
animais

e

medio.

Biodiversidade

as

plantas

ao
en

Galicia.
B4
B4.5
PROXECTO

B4.6
B4.7
B5

Os ecosistemas
Factores desencadeantes de desequilibrios nos
ecosistem as..
Estratexias para restablecer o equilibrio nos
ecosistem as.
Accións

que

favorecen

a

1ºtrimestre

conservación

ambiental.
Proxecto de investigación
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Método científico. Elaboración de hipóteses, e a
B5.1

súa comprobación e argumentación a partir da
experimentación ou da observación.

B5.2

Artigo científico. Fontes de divulgación
científica.

1ºtrimestre

Proxecto
B5.3

de

investígación

organización.

Participación

en
e

equipo:

colaboración

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

B1
B1.1
B1.2

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.
Metodoloxía científica: características básicas.
Experimentación
obtención,

B1.3

LABORATORIO

en

selección

bioloxía
e

e

xeoloxía:

interpretación

de

información de carácter científico a partir da
selección e a recollida de mostras do medio

1ºtrimestre

4

natural ou doutras fontes.
Planificación
B1.4

e

experimental,

realización

do

interpretación

traballo

dos

seus

resultados.
B1.5

Normas

de

seguridade no

laboratorio,

UNIDADES DIDÁCTICAS

Avaliación
Tema/UD

e

coidado dos instrumentos e do material.

Bloque

Contido

Referencia

Temporalización

Probas

Libro texto

Mes

avaliación

Sesións

B3
Concepto de biodiversidade. Importancia
B3.1

da biodiversidade.
Sistemas de clasificación dos seres vivos.

B3.2

Concepto

de

especie.

Nomenclatura

X

3.1

binomial.
Reinos
B3.3

dos

seres

vivos.

Moneras,

Protoctistas, Fungi, Metafitas e Metazoos.
Plantas: brións, fieitos, ximnospermas e

2ª
Avaliac.

3

B3.6

anxiospermas. Características principais,

3.2

nutrición, relación e reprodución
Invertebrados:
anélidos,
B3.4

poríferos,

moluscos,

20

X

celentéreos,

equinodermos

e

artrópodos. Características anatómicas e
fisiolóxicas.
Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves

B3.5

XANEIRO
FEBREIRO

3.3

X

e mamíferos. Características anatómicas e
fisiolóxicas.

4

B3

A biodiversidade no planeta Terra
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Sistemas de clasificación dos seres vivos.
B3.2

Concepto

de

especie.

Nomenclatura

binomial.
B3.3

Reinos

dos

Invertebrados:
B3.4

seres

vivos.

Moneras,

Protoctistas, Fungi, Metafitas e Metazoos.
anélidos,

poríferos,

moluscos,

celentéreos,

equinodermos

4.1

e

artrópodos. Características Anatómicas e
fisiolóxicas.
MARZO

Identificación de plantas e animais propios
dalgúns
B3.7

ecosistemas,

extinción

e

especies

especies

18

X

en

endémicas.

Adaptacións dos animais e as plantas ao
medio. Biodiversidade en Galicia.
Identificación de plantas e animais propios
dalgúns
B3.8

ecosistemas,

extinción

e

especies

especies

4.2

en

endémicas.

4.3

Adaptacións dos animais e as plantas ao
medio. Biodiversidade en Galicia.

4.4

B3

A biodiversidade no planeta Terra

B3.8

Identificación de plantas e animais propios dalgúns
ecosistem as,

especies

en

extinción

e

especies

2ºtrimestre

endémicas. Adaptacións dos animais e as plantas ao
medio. Biodiversidade en Galicia.
B5
PROXECTO
B5.1

Proxecto de investigación
Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa
comprobación

e

argumentación

a

partir

da

experimentación ou da observación.
B5.2

Artigo científico. Fontes de divulgación científica.

2ºtrimestre

Proxecto de investígación en equipo: organización.
B5.3

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

B1

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica

B1.1

O vocabulario científico na expresión oral e escrita.

B1.2

Metodoloxía científica: características básicas.
Experimentación en bioloxía e xeoloxía: obténción,

LABORATORIO

B1.3

selección e interpretación de información de carácter
científico a partir da selección e a recollida de mostras do
medio natural ou doutras fontes.

B1.4
B1.5
B3.7

Planificación e realización do traballo experimental, e

2ºtrimestre

4

interpretación dos seus resultados.
Normas de seguridade no laboratorio, e coidado dos
instrumentos e do material.
Clasificación de animais e plantas a partir de claves
dicotómicas e outros medios.
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UNIDADES DIDÁCTICAS

Avaliación
Tema/UD

Bloque
B2

Contido

Referencia

Temporalización

Probas

Libro texto

Mes

avaliación

Sesións

A Terra no Universo
B2.6

A
B2.8

5.1

O planeta Terra: características.
xeosfera:

estrutura

e

composición da codia, o manto e
o núcleo.
Minerais e rochas: propiedades,

B2.9

características e utilidades.

X

5.2

Xestión sustentable dos recursos
B2.10

minerais. Recursos minerais en
Galicia.
A hidrosfera.

B2.13

B2.14

5

Propiedades da

auga. Importancia da auga para
os seres vivos.

ABRIL

A auga na Terra. Auga doce e

MAIO

salgada.

B2.15

Ciclo da auga.

B2.16

A auga como recurso.

B2.17

Xestión sustentable da auga.

B2.18

18

5.3

X

5.4

X

Contaminación das augas doces
e salgadas.
A

atmosfera:

composición

e

estrutura. O aire e os seus

3ª Avaliac.
B2.11

compoñentes.
invernadoiro.

Efecto
Importancia

da

atmosfera para os seres vivos.
B2.12
B4

atmosférica:

repercusións e posibles solucións
Os ecosistemas

B4.7
B2

Accións

que

favorecen

a

conservación ambiental.

5.5

A Terra no Universo
B2.2
B2.3
B2.3

6

Contaminación

B2.4
B2.1
B2.5

Compoñentes do Universo.
Características do Sistema Solar

6.1.

e dos seus compoñentes.
Características do Sistema Solar
e dos seus compoñentes.
Concepcións sobre o Sistem a

6.2
MAIO

Solar ao longo da historia.

XUÑO

18

X

Principais modelos sobre a orixe
do Universo.
Os planetas no Sistema Solar.

6.3

Os movementos da Terra, da Lúa
B2.7

e do Sol, e as súas
consecuencias.
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B2

A Terra no Universo
B2.10
B2.12
B2.18

B5
PROXECTO

Xestión sustentable dos recursos minerais.
Recursos minerais en Galicia
Contaminación atmosférica: repercusións e

3ºtrimestre

posibles solucións
Contaminación das augas doces e salgadas.
Proxecto de investigación
Método científico. Elaboración de hipóteses, e

B5.1

a súa comprobación e argumentación a partir
da experimentación ou da observación.

B5.2

Artigo

científico.

de

divulgación
3ºtrimestre

Proxecto
B5.3

Fontes

científica.
de

organización.

investígación
Participación

en
e

equipo:

colaboración

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

B1
B1.1
B1.2

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.
Metodoloxía científica: características básicas.
Experimentación
obténción,

B1.3

en

selección

bioloxía
e

e

xeoloxía:

interpretación

de

información de carácter científico a partir da
selección e a recollida de mostras do medio

LABORATORIO

natural ou doutras fontes.
B1.4

Planificación

e

realización

experimental,

e

interpretación

3ºtrimestre
do
dos

4

traballo
seus

resultados.
B1.5
B3.7

Normas

de seguridade no laboratorio,

e

coidado dos instrumentos e do material.
Clasificación de animais e plantas a partir de
claves dicotómicas e outros medios.

TOTAL…………………………………………………………….……. 122 sesións
O resto de sesións déixanse para traballos individuais ou en parella na aula e para a realización das
diferentes probas e exames de cada avaliación. Ademais a duración de cada unidade é aproximada,
e pode variar en función do grao de comprensión acadado polo alumnado en cada momento.
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5.1.3.RELACIÓN ENTRE OS CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E ESTÁNDARES.CONCRECCION DOS OBXECTIVOS
Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de
logro (1)

Tema/UD

TODO O CURSO
Concrección
Identif.

Identif.

Identific

contidos

criterios

Estándar

B1.1

B1.1

Grao

dos

Competencias

obxectivos

clave

h,o

BXB1.1.1

B1.3

B1.2

BXB1.2.2

CD

DIARIO: PROBAS/ LABORATORIO/ TRABALLOS

B5.3

BXB5.3.1

B5.4

BXB5.4.1

CD

Utilizar fontes de
Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando información

h▪m▪o

CCL

diversos soportes.

CAA

Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión

CCL

propia e argumentar sobre problemas relacionados.

CMCCT

Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou

CD

plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a

CSIEE

nutrición humana, para a súa presentación e defensa na aula.

B5.5
h

CCL

BXB5.5.2

B1.4

investigacións, tanto verbalmente como por escrito.

CMCCT
CSC

CMCCT
CAA

oral

ind

grup

Cla

(2)

Deeñar traballo de
investigación
sobre ecosistemas
próximos
Expresase de xeito
correto oral e
escrito
Coñecer as
normas de
seguridad

٧

CL EOE

٧

٧

X
X

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

CA TIC EMP

material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental,
describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.

B5.1

BXB5.1.1

CAA

CMCCT

B5.2

BXB5.2.1

CAA

CCL

Aplicar destrezas
do método
científico

Integra e aplica as destrezas propias do método científico

B5.1

Expresa os seus
puntos de vista

Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

LENDA COMPETENCIAS CLAVE 1

٧
٧

٧

٧

٧
٧

X

X

X

X

X
X

X

CCL

Comunicación lingüística

CL

Comprensión lectora

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía

EOE

Expresión oral e escrita

CD

Competencia dixital

CA

Comunicación audiovisual

CAA

Competencia aprender a aprender

TIC

Tecnoloxías da información e comunicación

CSC

Competencias sociais e cívicas

EMP

Emprendemento

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LENDA TEMAS TRANSVERSAIS

CMCCT

EC

X

٧

Utiliza o material
de maneira
axeitada

utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como

f

1

esc.

Obs.

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental,

CSIEE
BXB1.3.2

Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida
os instrumentos e o material empregado

b▪f▪g

B1.3
B1.5

Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas

CCEC

BXB1.3.1

Rúb

Participa e valora o
traballo en grupo

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

CSIEE

BXB5.5.1

Cad

e a presentación das súas investigacións.

CSC

CAA

Trab

Expresa os seus
puntos de vista

Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración

CD

g
B5.3

CMCCT

a

Trab

partir da utilización de diversas fontes.

b▪e▪f▪g▪

e

Prob

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a

CAA

Temas transversais

Prob

correto oral e
escrito

exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito.

Temas transversais

Instrumentos

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e Expresase de xeito

CMCCT

BXB1.2.3
B5.2

mínimo

consecución

Estándares de aprendizaxe

CCL

BXB1.2.1
B1.2

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

Son aquelas competencias que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego
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CSIEE

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

EC

Educación cívica

CCEC

Conciencia e expresións culturais

PV

Prevención da violencia

(1)A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2)As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..
1ª Avalliación

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

Tema/UD

Grao
Identif.

Identif.

Identific

Concrección

Competencias

contidos

criterios

Estándar

dos

clave

Estándares de aprendizaxe

mínimo

consecución

obxectivos
B4.2

B4.1

BXB4.1.1

m

Identificar
compoñentes dun
ecosistema

B3.5

B3.4

BXB3.4.2

B2. 19

B2.15.

BXB2.15.1

f

B3.6

B3.5

BXB3.5.2

f,m

CMCCT

Prob

Trab

Trab

Cad

Rúb

esc.

oral

ind

grup

Cla

(2)

Obs.
CL EOE

CA TIC EMP

EC

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

Describir
características que
permitiron a vida na
Terra

٧

٧

٧

X

Describir as
características dos
grupos de plantas

٧

٧

٧

X

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

salienta a súa importancia biolóxica.

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

X

X

X

X

f

BXB3.5.1

Prob

٧

Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen.

CMCCT

Temas transversais

Instrumentos

٧

Identifica os componentes dun ecosistemas

CMCCT

1

Temas transversais

Describe as características que posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra.

Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia para o
conxunto de todos os seres vivos.

Asignalos exemplares
aos grupos

X

X

Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de plantas

B4.2
2

B4.4
B4.3

B4.1

BXB4.1.1

f

Identificar
compoñentes dun
ecosistema

CMCCT

٧

B4.1
B4.2

Identifica os compoñentes dun ecosistema.
Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación dos seres

BXB3.1.1
B3.1

B3.1

CCEC
CMCCT

BXB3.1.2

vivos, relacionando os animais e as

plantas máis comúns co seu grupo

taxonómico.

Clasifica os seres
Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes grupos, e vivos

BXB3.1.3

CMCCT

Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico.

BX4.2.1.

CMCCT

Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun

TRABALLO

PROXECTO/

B4.5
B4.6.

B4.7

B4.2

B2.14.

BXB2.14.1

f▪g▪m

f▪m

٧

٧

ecosistema.

Recoñecer os
desencadeantes do
desequilibrio do
ecosistema

٧

٧

Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental.

Recoñecer os
problema da
contaminación das
augas doces e
salgadas

CSC
CSIEE
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Tema/UD

2ª Avalliación

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Concrección
Identif.

Identif.

Identific

contidos

criterios

Estándar

dos
obxectivos

clave

BXB3.1.1
B3.1

B3.1.

3

B3.2

B3.2.

4

B3.3

B3.3.

Grao
Competencias

e

CCEC
CMCCT

CMCCT
BXB3.3.1

B3.4

BXB3.4.1

B3.5

B3.4.

BXB3.4.2

mínimo

consecución

dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis comúns co
seu grupo taxonómico.

Clasifica os seres
vivos

grupos, e salienta a súa importancia biolóxica.
Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo Identificar as

características de
cada grupo

Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen

Recoñecer
Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que exemplares dos
diferentes grupos

pertencen.

CMCCT

Temas transversais

Temas transversais

Instrumentos
Prob

Prob

Trab

Trab

Cad

Rúb

esc.

oral

ind

grup

Cla

(2)

Obs.

CL EOE

CA TIC EMP

EC

Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación

taxonómico.

BXB 3.5.1

B3.6

Estándares de aprendizaxe

Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes

BXB3.2.1

B3.4

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia
para o conxunto de todos os seres vivos.

B3.5.
BXB 3.5.2

Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de

Describir as
características dos
grupos de plantas

plantas.

PROXECTO/ TRABALLO

Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas

BXB3.7.1

CMCCT

ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción ou Identificar animais
endémicas.

B3.8

B3.7.

BXB3.7.2

BXB3.7.3

g▪l▪ñ

CAA
CMCCT
CCEC

e plantas

٧

٧

٧

٧

٧

٧

Relacionar as

Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas adaptacións ao
estruturas nos animais e nas plantas máis comúns.

medio das plantas e
os animais

Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas Identificar plantas e
galegos.

animais do
ecosistema galego

X

X
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Tema/UD

3ª Avalliación

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Concrección
Identif.

Identif.

Identific

contidos

criterios

Estándar

B2.6

B2.4

Grao mínimo

dos

Competencias

obxectivos

clave

BXB2.4.1

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

CMCCT

Estándares de aprendizaxe

Identifica a posición da Terra no Sistema Solar.

consecucion.

Características da
vida na Terra

Temas transversais

Temas transversais

Instrumentos
Prob

Prob

Trab

Trab

Cad

Rúb

esc.

oral

ind

grup

Cla

(2)

Obs.

CL EOE

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

Identificación de
minerais e rochas

٧

٧

٧

X

Coñecer a estrutura
da atmosfera

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

Describir a ciclo da
auga

٧

٧

٧

X

Coñecer a orixe do
universo

٧

٧

٧

X

X

Coñecer o sistema
solar o e universo

٧

٧

٧

X

X

CA TIC EMP
X

X

X

X

Describe as características xerais dos materiais máis frecuentes
BXB2.6..1
B2.8

[…] do planeta e xustifica a distribución en capas en función da
f

B2.6.

CMCCT

BXB2.6.2

densidade.
Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo
terrestre, e os materiais que os compoñen, e relacionaas coa súa

Describir
características de
codia, manto e
núcleo

situación.
B2.9

B2.7

BXB2.7.1

f▪g▪n▪ñ

Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan
diferencialos.
Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera.

BXB2.8.1
B2.11
5

f

B2.8

CMCCT

Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes
principais en relación coa súa orixe

BXB2.8.2

Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que

Identificar os contaminantes
e coñecer as causas do papel
protector da atmosfera

sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos.
BXB2.8.3
B2.14
B2.15

f,m
B2.12

B2.12.1

CMCCT

B2.16
B2.1

Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado.
B2.1

BXB2.1.1

B2.2.

BXB2.2.1

B2.4

BXB2.4.1

b▪f▪g

CMCCT

B2.2
6

Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e
f,l

describe as súas características xerais.

B2.3
B2.4

Identifica a posición da Terra no Sistema Solar.

CMCCT
B2.5

B2.3

BXB2.3.1
BXB2.5.1

B2.7

B2.5

Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo.

f

٧

X

Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o Características da
Terra
desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros planeta

٧

٧

٧

X

Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a Coñecer a posición

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

posición dos astros, e deduce a súa importancia para a vida.
Interpreta correctamente en gráficos e esquemas fenómenos como as

BXB2.5.2

Coñecer a posición
da Terra no Sistema
Solar

da Terra no Sistema
Solar
Interpretar gráficos

fases lunares e as eclipses, e establece a súa relación coa posición y esquemas fases
relativa da Terra, a Lúa e o Sol.

lunares

X
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EC

PROXECTO/ TRABALLO

B2.10

B2.7.1
B2.7
B2.7.2

B2.9

BXB2.9.1

f
f ▪ g▪ e ▪ f ▪

g▪ m▪n▪ñ

CCEC
CSV
CSC
CSIEE

Describe as aplicacións máis frecuentes dos minerais e das rochas
[…].
Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión
sustentable dos recursos minerais.
Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración ambiental,
e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución.

B2.12

٧

٧

X

Coñecer algunhas
aplicación de
minerais e rochas
Propoñer hábitos
contra a
contaminación
ambiental

X

٧

٧

X

X

X

Identifica situacions

B2.10

BXB2.10.1
f,m

B2.18

Identificación de
minerais e rochas

B2.14

BXB2.14.1

Relaciona situacións en que a actividade humana interfire coa

que interfiren coa

acción protectora da atmosfera.

actividade protectora

X

da atmosfera

CSC
Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e
salgadas, en relación coas actividades humanas.

Recoñecer os
problema da
contaminación das
augas doces e
salgadas

٧

٧

X
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5.1.4.METODOLOXÍA DIDÁCTICA
5.1.4.1.Estratexias metodolóxicas
5.1.4.1.1.Aspectos xerais
 A metodoloxía deberá ampliar e facer evolucionar os coñecementos do alumnado fomentando

a

autoestima e a motivación.
 Interesará coñecer a competencia inicial do alumnado: as ideas previas do alumnado, observar se son
erróneas para intentar modificalas e, se son incompletas ou parcialmente correctas, realizar unha maior
profundización.
 A exposición por parte do profesorado debe ser motivadora, personificada respectando os diferentes
ritmos e estilos de parendizaxe causados pola diversidade propia dentro da aula e funcional, con
exemplificacións e problemas cuxa temática estea relacionada co alumnado.
 Débese procurar que as actividades viren en torno á formulación de problemas, de modo que o grupo, os
subgrupos de traballo ou cada alumno/a asuman e dicir, participen do proceso, efectuando a súa propia
actividade e aprendendo dela. Neste sentido, sería conveniente potenciar as metodoloxías activas,
traballando con tarefas ou proxectos que combinen tanto traballo individual como cooperativo e cuxo
carácter integrador e globalizador facilite a inclusión, a interacción e tamén a adquisición das
competencias claves.
 As actividades han de expoñerse debidamente contextualizadas, de maneira que o alumnado comprenda
que a súa realización é necesaria como forma de buscar posibles respostas a preguntas ou problemas
previamente formulados buscando a significatividade do aprendido.
 •

As tarefas experimentais, de laboratorio, de taller, de aula, e calquera outra actividade deben

entenderse deste xeito. Por iso, os traballos prácticos, de carácter experimental, han de gardar unha
estreita relación cos contidos que nese momento estéanse traballando no aula. Neste senso, o papel do
profesor/a será meramente facilitador.
 Equilibrio entre as actividades teóricas e as prácticas, procurando que estas últimas estean relacionadas
con diferentes aspectos da vida cotiá e da realidade do alumnado.
 Igualmente, dada a súa crecente importancia, débese potenciar o uso das tecnoloxías da información e a
comunicación. O computador pode utilizarse para buscar información, e para tratala e presentala, así
como para realizar simulacións interactivas e representar fenómenos de difícil realización experimental,
tendo en conta que a utilización destes medios require unha planificación adecuada que valore os
obxectivos que se pretende conseguir.
 Buscarase unha avaliación formativa onde o profesor/a represente un papel facilitador das fontes de
información.

5.1.4.1.2.Estratexias metodolóxicas – Detalle
Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as que
destacan:
21

 Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e resumos.
 Trataremos de fomentar o uso das TIC.
 Fomentaranse o autoaprendizaxe e o pensamento crítico e creativo.
 Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre
documentos, textos ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise do documento, dos
gráficos, mapas ou táboas de datos presentes nel.
 Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de liñas do
tempo, gráficos e mapas.
 Seguirase un modelo experiencial na resolución de problemas.
 Favoreceranse os obradoiros, os estudos de casos e as simulacións.
 Darase importancia á aprendizaxe cooperativa e ao traballo por tarefas ou por proxectos.

5.1.4.1.3.Secuenciación habitual de traballo na aula
Para intentar levar a práctica estes principios metodolóxicos o deseño da aprendizaxe queda estruturado
en TRES fases:






Fase inicial: O inicio de cada Unidade Didáctica, o profesor/a fará unha introdución á mesma, que
incluirá os obxectivos a conseguir e comentará co grupo os coñecementos previos que podan ter sobre
a materia, para detectar as ideas preconcebidas e motivar e despertar interés hacia o tema a través do
diálogo cos alumnos/as.
Fase directiva: Posteriormente se pasará a explicar os contidos conceptuais intercalando actividades
de aprendizaxe, como poden ser realizar esquemas, mapas conceptuais, ou resolver exercicios e casos
prácticos; limitándose o profesor/a a labores de coordinación e orientación, prestando especial
atención os grupos de alumnos/as que teñan máis dificultades e propondo en caso de ser necesario
actividades de reforzo ou ampliación. A finalidade das actividades é facilitar a comprensión e
interpretación dos contidos conceptuais, e aplicar os coñecementos adquiridos a distintas situacións.
Fase autónoma: Ao finalizar cada unidade didáctica, se proporán aos alumnos/as a resolución
dalgunhas actividades que faciliten a mellor comprensión do tema e o seu estudo.

As sesións de 50 minutos se distribuirán do seguinte xeito:
 Resolución de dúbidas da sesión anterior e corrección dos exercicis pendentes.
 Lectura e comprensión de textos con análise de documentos, respostas e preguntas.
 Exposición de forma motivadora de novos contidos mediante power point, mapas, gráficos, textos,
fotos ou animacións.
 Afianzamento dos contidos mediante fichas, documentos, exercicios escritos ou dixitais que servirán
ao profesor/a como punto de referencia para aportar novas fichas básicas, de reforzo ou de
afondamento. A nivel persoal o alumnado deberá:
 Ler de novo os textos ou o material facilitado na aula.
 Resolver problemas plantexados na aula.
 Comentar documentos, mapas ou gráficas.
 Memorizar de xeito comprensivo.
Para avaliar o traballo diario levarase a cabo:
 Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas).
 Exposicións orais.
 Probas escritas.
 Traballos individuais e en grupo.
 Observación do traballo na aula.
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5.1.4.1.4.Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materiais, recursos
Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de decisión
metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito:

Agrupamentos

Tempos

Espazos

Material

Impreso

Audiovisual
Instrumental

Recursos informáticos

O entorno como recurso
Outros recursos

Tarefas individuais.
Agrupamentos flexibles.
Traballos por parellas.
Actividades en pequenos grupos.
Gran grupo.
Grupo interclase.
Actividades a realizar no transcurso da clase,
Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións,
Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o trimestre
ou
 Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o curso.
 Aula dotada con pantalle e proxector.
 Laboratorio.
 Biblioteca.
 Aula de informática.
 Recinto escolar.
 Exteriores ao centro.
 Libro de texto e material didáctico fotocopiable para traballar os
contidos: “Bioloxía e Xeoloxía” Editorial Mc Graw Hill (2015)”. O
departamento didáctico escolle este libro de texto porque:
1. É adecuado para o nivel de coñecementos dos alumnos/as.
2. Ten actividades para practicar e son de diferente dificultade.
3. Está elaborado en galego e nestes intres é o que máis se adapta
ao currículo da materia aprobado pola Comunidade Autónoma de
Galicia.
 O libro de texto non se considera como único recurso para a
realización de actividades, se non que o propio profesor/a tamén
planificará e elaborará actividades adaptadas aos contidos
propostos nesta programación e ás características do alumnado.
 Material da biblioteca: enciclopedias, diccionario de termos
científicos e da natureza, enciclopedias, monografías, prensa.
 Vídeos ou CDs documentais.
 Internet que é hoxe a principal fonte de datos que podemos ter a
man.
 Aula virtual do centro asignada pola Xefatura de Estudos.
 Encerado e mapas murais. Pantalla de proxección.
 Material de laboratorio en xeral.
 PC, Pantalla dixital, Canón.
 Procesador de textos e Power Point.
 Webquest:
 Proxectos en Red (aprendizaxe interactivo)
 Páxinas Web especializadas en educación e na aprendizaxe das
Ciencias da Natureza e outras páxinas de interese para a
recollida de información.
 Webs institucionais:
 www.edu.xunta.es/recursos
 www.pntic.mec.es
 www.xunta.esconselle/cma
 Portais educativos:
 http://www.sixa.es/es
 Medio físico e natural.
 O medio transformado polo home.
 Material de laboratorio
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5.1.5.- AVALIACIÓN INICIAL,DETECCIÓN DE APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO
CURSO 2020-2021 E PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN
5.1.5.1.Procedemento para avaliación inicial
Ao inicio do curso, nas primeiras semanas do curso acadêmico, levarase a cabo unha proba para coñecer o
nivel de contidos manexados polo alumnado. O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos
aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección
de alumnado con posibles dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita
información servirá ao profesorado para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de
reforzo ou ampliación se fose necesario. Dita proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na
exposición dos contidos para o novo curso. Consistirá nunha proba con preguntas tipo test, preguntas curtas,
confección de mapas ou gráficas relacionados cos estándares de aprendizaxe. . Os resultados da proba inicial
daránse a coñecer durante a reunión establecida polo centro ao inicio do curso e na que se encontrará a
totalidade da xunta avaliadora. Será o titor/a quen porá os resultados obtidos en coñecemento das familias.
En función dos resultados obtidos levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes coa finalidade de que
o alumnado recupere as aprendizaxes imprenscindibles.
5.1.5.2 Plan de reforzó e recuperación
Para a adquisición de aprendizaxes non adquiridas faranse actividades que favorezcan o auto aprendizaxe,
e pensamento crítico.Estas actividades trataran de realizarse en cada un dos temas que se imparten como
unha medida de adquisión de ideas previas a materia.









Actividades de reforzó que se poderan realizar:
Boletíns de exercicios
Cuestions practicas
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula virtual
Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

5.1.6.- .AVALIACIÓN CONTINUA
5.1.6.1.Procedemento para a avaliación continua
A avaliación será continua e formativa, avaliarase a aprendizaxe:
 No interior da aula, durante o desenvolvemento dos bloques de contidos e das correspondentes
probas obxectivas.
 No laboratorio, durante o desenvolvemento das prácticas.
 Fóra da aula, cos traballos obrigatorios e as actividades que se leven a cabo fóra do recinto escolar.
5.1.6.2.Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación
INSTRUMENTOS
En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante:
 Dúas probas escritas e de tipo obxectivo, nas que se medirán os contidos conceptuais e
procedementais e competencias claves.
 Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de grupo.
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 Rexistro do traballo diario na aula onde se terán en conta as actitudes, a asistencia, a puntualidade,
o traballo na clase....
 Outros documentos: cuaderno de clase, gráficos ou textos, elemento de diagnóstico (rúbrica).
 Debates e intervencións.
 Representacións e dramatizacións. Elaboracións multimedia.
 Probas de avaliación externa.

INSTRUMENTOS/ PROCEDEMENTOS/ CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios empregados deben ser coñecidos polo alumnado coa anticipación suficiente; os xerais no
inicio do curso, e os específicos da proba ou actividade coa anticipación necesaria. O baremo da nota
constará dos seguintes apartados:

PROCEDEMENTOS

INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
 Como norna xeral faranse unha ou varias probas obxectivas por
avaliación. A primeira terá un peso dunn 30% e a segunda dun 70% xa
que nesta última os contidos incluirán os da proba anterior.Ou se o grupo
o require, polas súas características, se poden facer probas por temas
independentes e facer a media das mesmas.
 A proba valorarase de 0 a 8 puntos e nela se poderán incluir: cuestións,
resolución de problemas; interpretación de esquemas; test de verdadeiro

Probas escritas
80% da nota

- falso, textos; elaboración de esquemas, gráficas ou mapas conceptuais.
 O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba, poderá
levar consigo que a avaliación á cal pertenza a proba, lle sexa cualificada
como non superada coa nota mínima.
 De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que presente o
mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación médica ou de deber
inexcusable, de carácter público ou privado para a non asistencia a dita
proba. A data da proba será fixada polo profesor/a da materia.

Probas orais

Salvo casos excepcionais non se contempla a realización de probas orais.
Valoraranse de 0 a 1 punto. Incluirá:
 Elaboración de traballos individuais ou en equipo.

Traballos
10% da nota

As actividades a realizar fóra das horas da propia clase, deben ser
voluntarias (para subir nota) aínda que se pedirán actividades obrigatorias
como por exemplo, a presentación de informes ou traballos escritos ao final
da cada trimestre. Neste punto, os alumnos/as executarán un traballo
(facilitado polo profesor/a). Valorarase a presentación en data, orixinalidade,
curiosidade, a expresión e a claridade de conceptos, sen faltas de ortografía.
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 Se non se fan a nota deste apartado na avaliación será un 0.
 Realización de prácticas de laboratorio.
Caderno de clase._ Valorarase de 0 a 0,5 punto.
Recollerase ao remate de cada trimestre o caderno de clases e prácticas
para comprobar que teñen realizadas nel as tarefas diarias; valorarase: que
se encontren feitas, correxidas, cos enunciados das actividades realizadas,
anotacións, resumes e esquemas, caligrafía, ortografía correcta e boa
presentación . Si polos problemas derivados do COVID este ano fose
aconsellable non recoller libretas, esta nota sería engadida ao traballo diário.

Traballo diario._ Valorarase de 0 a 0,5 punto.
A observación sistemática da actividade diaria do alumno/a na aula consistirá
en tomar notas da actitude e aptitude do alumnado cara a materia:


Realización na aula, na casa, individualmente ou en grupo das tarefas
(fichas e actividades) indicadas ou facilitadas polo profesor/a.



Boletíns de cuestións con actividades, por sorpresa, a resolver na aula
co material exclusivo de cada alumno/a con presentacións, gráficos ou
esquemas, resolución de problemas e cuestións teóricas.



Resposta a preguntas na aula.

Observación



Participación. Coherencia. Interés mostrado.

directa e rexistro



10% da nota

Respeto

ás

opinións

e

intervencións

dos

compañeiros/as.


Actitude crítica ante os problemas plantexados.



Facilidade de expresión oral. Lectura comprensiva de
textos.



Capacidade de relacionar uns conceptos con outros.



Laboratorio. Desenvolvemento correcto das prácticas.



Respeto ás normas de convivencia, colaboración e
responsabilidade.
Recollida de accións correctoras de maneira continua.



Neste puntos terase en conta a asistencia e a puntualidade de tal xeito
que:
- Anotarase a asistencia e puntualidade do alumno/a.
- Anotarase a actitude pasiva ou negativa do alumnado en forma de
apercibimentos que figurarán na xefatura de estudos por escrito e o
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número de interrupcións, que non veñen ao caso, perante as
explicacións da materia.
- Do mesmo xeito anotarase a actitude positiva cando, requerida a súa
participación explícita ou voluntaria, nas actividades da aula a súa
colaboración é absolutamente correcta.
Corrección das deficiencias na aprendizaxe ou atención



á diversidade no intre de se detectar, mediante explicacións
complementarias e a realización/ corrección das actividades de reforzo
correspondentes de carácter voluntario ou obrigatorio (segundo a
actitude do alumnado, número de alumnos/as a recuperar, tempo
dispoñible, etc.); o proceso poderá rematar cunha proba obxectiva de
recuperación.
As actividades na clase poden ser rexistradas mediante:
 Anotacións puntuais diarias (clásicos “positivos” e “negativos”).
 Recollida de actividades de grupo, individuais, traballos ou informes
(complementados con observacións individuais, dependendo do noso
propio traballo, do número de alumnos/as, do tema en si, etc.)
 Rúbricas de tarefas especialmente creadas para a súa avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións) e cualitativa
do avance individual (anotacións e puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

O sistema de baremación aquí indicado non exclúe que o profesor/a o poida modificar lixeiramente si se
aprecian circunstancias que así o aconsellen, tales como poden ser o nivel inicial do/a alumno/a, as súas
capacidades de aprendizaxe, etc.
Sistema de cualificación.
CUALIFICACIÓN CUANTITATIVA.
Criterios de corrección de probas escritas:


Avaliación de contidos e competencias claves, cada actividade da proba cualificarase coa
puntuación máxima dese apartado se se resolveu correctamente. No caso de que a resolución non
sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún/s elementos esenciais, ponderarase a
cualificación segundo a parte executada correctamente.
A cualificación máxima da proba será de 8 puntos.

Criterios de corrección dos traballos:


Avaliación de contidos e competencias claves, empregarase a rúbrica terá como clave para o
diagnóstico a rúbrica correspondente á/ ás unidades:
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 MB representa o 100% do total da nota dese exercicio.
 B representa o 90% do total da nota dese exercicio.
 R↑ representa o 75% do total da nota da nota dese exercicio.
 R representa o 50% do total da nota da nota dese exercicio.
 R↓ representa o 25% do total da nota da nota dese exercicio.
 Mal representa o 0% do total da nota da nota dese exercicio.
A cualificación máxima será de 1 punto. Avaliaranse en todos os apartados as competencias.
CUALIFICACIÓN CUALITATIVA:
Criterios de corrección de probas escritas:
Na corrección, valoraranse os seguintes criterios, tanto nos exercicios teóricos como nos prácticos:


Orde, presentación, limpeza, claridade nos razoamentos e precisión nos cálculos numéricos.



Faltas de ortografía e erros gramaticais.



As preguntas teóricas deben estar ben razoadas, afondando nos conceptos a aplicar e non
deixando ningún aspecto sen xustificar. En aquelas cuestións tipo test, nas que se lle ofrece ao/á
alumno/a varias posibles respostas, a simple elección dunha delas, aínda que sexa a correcta, non
suporá puntuación algunha se a resposta non está correctamente razoada e xustificada.



Nas preguntas a desenvolver, ademais de considerar a medida en que se axusta o contido
da resposta ao que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á claridade expositiva e á
utilización axeitada dos conceptos fundamentais. Tamén se valorará positivamente a elaboración
dun esquema-guión no que se resuma o contido da resposta.



No relativo ás preguntas prácticas (problemas), na valoración de cada un dos apartados nos
que se pida efectuar un cálculo, terase en conta non só o resultado puntual, senón tamén a
corrección (coherencia) da formulación.


Instruccions para a realización das probas.


Os exames serán realizados con bolígrafo azul ou negro. Non se permite a utilización do lapis.



O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo que a
proba á cal pertenza o exame, lle sexa cualificada coa nota mínima.

A nota total de cada avaliación sairá da suma dos tres apartados anteriores:


Media aritmética das probas escritas (só se fará media das probas cando a nota deles sexa igual
ou superior a 3. Menos dun 3 nunha ou varias probas escritas equivale a suspenso).80% da nota.



10% da nota do/s traballos individuais e colectivos
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10% do traballo diario.

Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha nota igual ou
superior a cinco.
Procedemento de recuperación
Faranse tres probas de recuperación, unha por cada avaliación, logo de pasar a avaliación
correspondente. A proba versará sobre aqueles estándares cuxo grado mínimo de consecución sexa do
100 %. Para recuperar a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos explicados
correctamente.

Os estándares avaliable serán os especificados no apartado 6 da programación, perfil competencial
prioritario, apartado 6.1.
5.1.7.- AVALIACIÓN FINAL (ORDINARIA)
Para aprobar en xuño hai que aprobar todas as avaliacións (avaliación continua).
A nota final na convocatoria ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres avaliacións e só se
realizará cando se posúan as 3 avaliacións aprobadas.
A nota final da materia poderase mellorar coas actividades para o período comprendido entre a terceira
avaliación e a avaliación final da ESO nun máximo de 0,5 puntos.
O alumnado que non teña aprobado deberá facer unha proba final de recuperación.
5.1.7.1.Quen debe ir a proba final?
Só irán á proba final o alumnado:
 Que teña algunha avaliación suspensa.
 Cuxa media das tres avaliacións sexa inferior a 5.
5.1.7.2.En que consistirá a proba?
Consistirá nunha proba escrita daqueles estándares que o alumno/a non teña superados, podendo ser:





Dunha parte dos contidos
Dunha parte da avaliación
De dúas avaliacións
Ou da totalidade da materia.

5.1.7.3.Como se elabora a cualificación final para o alumnado que tivo que presentarse a proba final de
curso.
A elaboración da nota final dependerá da proba escrita final realizada:


Se a proba foi realizada da totalidade dos contidos do curso, a nota sairá de dita proba. Cada actividade
cualificarase coa puntuación máxima dese apartado se se resolveu correctamente. No caso de que a
resolución non sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún ou algúns elementos esenciais,
ponderase a cualificación segundo a parte executada correctamente.
Para considerar superada a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos explicados
correctamente.



Se a proba foi realizada só dunha parte dos contidos do curso, para a nota final levaranse a cabo os
seguintes pasos:
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 A cualificación da proba realizada calcularase do seguinte xeito: 80% da nota da proba máis o
20% da nota que tivese na avaliación que agora pretende recuperar.
 A nota final sairá da media aritmética que resulte da nota sacada en dita proba e a nota das
avaliacións aprobadas.
5.1.8 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A
TERCEIRA AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL NA ESO.
A metodoloxía empregada será a mesma que a indicada anteriormente para todo o curso académico.
Para o alumnado que teña que presentarse a avaliación final, faránse actividades relacionadas cos
contidos do curso sobre os que versan as probas que teñan que realizar. Así mesmo tratarase de
axudar ao alumno para favorecer e facilitar a superación das probas aclarando dúbidas, repasando
conceptos, repasando fichas de actividades…
Para o alumnado que non teña que presentarse a avaliación final faranse actividades de curiosidade,
ampliación, lectura e comprensión de textos, análise de documentos … , que lle permitan mellorar a
nota final do curso.( máximo 0,5 puntos)






5.1.9.MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
5.1.9.1.Plan de traballo
Para o alumnado que teña pendente esta materia de anos anteriores, o Departamento elaborará varias
probas a desenvolver ao longo do curso co obxecto de que podan superar dita materia.
Ao comezo do curso informarase ao alumnado acerca das probas e os contidos dos que se deberán
examinar, así como das datas das mesmas.
As probas de pendentes serán elaborados por todos os membros do Departamento.
O profesor/a de referencia atendendo os criterios de avaliación establecidos o longo do curso
cualificará positiva ou negativamente a superación de materias pendentes.

5-1.9.2.Procedementos e instrumentos de avaliación
PROCEDEMENTOS
INSTRUMENTOS
Daráselle ao alumnado dous boletíns cos mínimos esixibles da materia para

Boletíns de traballo

realizar ao longo do curso e que deberán ser entregados nas datas sinalada
para a súa posterior corrección.
Obligatorias para todo o alumnado
Realizaranse dúas probas escritas durante o curso.


Estas probas sairán das preguntas que aparecen no boletín
correspondente e para considerar apto ao alumno/a éste deberá sacar

Probas escritas

unha nota igual ou superior a cinco en cada proba.


As probas realizaranse nos meses de xaneiro ou febreiro, e de abril ou
maio.
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Se lumnado que supere os contidos das dúas probas, terá aprobada a
materia.



Se unha das probas está suspensa e a outra aprobada, poderá
compensarse unha nota coa outra calculando a media aritmética
sempre que teñan un mínimo de tres puntosnas probas.



Se unha das probasposúe unha nota inferior a tres poderase facer unha
recuperación da mesma a finais de maio, principios de xuño.

Estarán obrigados/as a recuperación o alumnado teña unha nota media
aritmética inferior a cinco nas probas escritas realizadas durante o curso.


Realizaráse unha proba escrita

do 6 ao 22 de Xuño Esta proba sairá

das preguntas que aparecen nos boletíns correspondentes entregados

Mecanismo de

e traballados ao longo do curso.

recuperación

Para considerar apto ao alumno/a este deberá sacar unha nota igual ou
superior a cinco en dita proba.

Criterios de cualificación
Durante o curso


Avaliarase ao alumnado de 0 a 10 mediante dúas vías:


Mediante os boletíns:30% da nota

 Mediante probas escritas cuxas preguntas sairán do boletín: 70% da nota
Na proba final de Xuño.


Avaliarase ao alumnado de 0 a 10.



A proba escrita representará o 100% da nota.

5.1.10.- AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE
É necesario que o profesor/a leve a cabo un control do seu traballo para comprobar a eficacia do mesmo,
valorando a súa relación coa labor docente, co alumno/a e coa materia. Os indicadores de logro se recollen
nos dous seguintes cuestionarios, que se cubrirán ao final do curso e que posteriormente se incorporarán na
memoria final do Departamento.
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5.1.10.1.Proceso de ensino
Proceso de ensino:

1 2 3 4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

5.1.10.2.Práctica docente
Práctica docente:

1 2 3 4

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a atar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?
6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?
9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?
10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?
11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?
12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares
14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?

5.1.11.- AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA


Reunións de departamento, nas que se analizará o grao de avance na materia en
relación á programación, así como diversos cambios propostos para adaptarse ás
necesidades educativos do alumnado.
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Memoria de final de curso, onde se reflexarán os contidos impartidos da
programación anual, cambios propostos na mesma para sucesivos cursos ou
problemas á hora de poñer en práctica o acordado na mesma.
Ademais, darémoslle resposta ao seguinte cuestionario ao final de curso e o
incroporaremos a memoria do Departamento:

Mecanismo de avaliación e modificación de programación didáctica
(Indicadores de logro)

Escala
1 2
3

4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/ temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación?
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

ESCALA:
1. Moi be
2. Ben
3. Suficiente
4. Insuficiente.
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5.1.12.- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Esta programación será aberta e flexible, para poder atender á diversidade do alumnado e intentar previr
ou evitar a aparición de dificultades de aprendizaxe. Para iso, é importante personalizar o proceso de
ensinanza-aprendizaxe e fomentar que o alumnado traballe en colaboración a fin de conseguir superar as
deficiencias de cada un. As actividades de clase atenderán principalmente o traballo en equipo e a axuda
recíproca entre o alumnado. Ademais, o diálogo profesor-alumnos/as debe ser continuo a fin de facilitar a
adaptación de determinadas actividades ao nivel de coñecementos e capacidades de cada alumno/a. Durante
o desenvolvemento do traballo na aula, artellaranse os mecanismos necesarios para facilitar a atención á
diversidade do alumnado, a partir da flexibilidade dos diferentes elementos formativos: os contidos
organízanse en básicos e complementarios, as actividades gradúanse en dificultade, empregamos diferentes
recursos didácticos e agrupamentos variados, a metodoloxía prevé diversos ritmos e estratexias de
aprendizaxe, e contémplanse actividades de reforzo, ampliación e recuperación. E, posto que o centro conta
con alumnado estranxeiro, desenvolveranse actitudes integradoras orientadas a favorecer a acollida e a
atención educativa destes estudiantes. As opcións metodolóxicas escollidas, eminentemente activas, e a
variedade das actividades de aprendizaxe deben contribuír a esta atención individualizada. Se coa práctica
docente diaria se observase na aula a existencia de alumnos con especiais características tales que requirisen
formulacións particulares, ofrecerase a estes alumnos/as, co apoio e asesoramento do Departamento de
Orientación, vías adaptadas ás súas necesidades, estratexias, recursos ou procedementos que permitan
afrontar e dar resposta á diversidade individual de capacidades, intereses, estilos, ritmos e dificultades de
aprendizaxe. Quedan excluídas do bacharelato as medidas extraordinarias, Estas vías específicas buscarían o
máximo desenvolvemento das súas capacidades para que puidesen acceder a metas iguais ás propostas aos
seus compañeiros. Poderán adoptarse as seguintes o conxunto de aspectos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Proporanse actividades e exercicios de reforzo aos alumnos/as que o
necesiten.
 Priorizaranse os contidos en función dos seus intereses e motivacións.
 Partirase dos coñecementos previos dos alumnos/as.
Reforzo

 Fomentarase a variedade de contidos (procedimentais, conceptuais e
actitudinais)
 Tratarase de presentar os contidos interrelacionados e buscando, na medida
do posible, aplicacións reais dos mesmos.
 Priorizarase o facer dos alumnos/as.
 Descompoñeranse as tarefas en pasos, dos máis sinxelo aos máis complexo.

Ampliación
Agrupamentos

Prevense así mesmo actividades de ampliación, graduando a dificultade e os ritmos das
mesmas e realizando diferentes agrupamentos na aula.
Non se prevén agrupamentos específicos para a materia de bioloxía e xeoloxía.
No caso de alumnos cun desfase curricular significativo ou con necesidades educativas
especiais adaptarase o currículo co propósito de proporcionarlles unha atención o máis

ACI

axeitada e individualizada posible e a conseguinte proposta curricular específica.
Poderase aplicar en calquer momento ao longo do curso, tras realizar unha avaliación
psicopedagóxica e despóis do reforzo educativo.

PMAR

2º e 3º da ESO
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5.1.13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
É conveniente que se faga algunha actividade complementaria (dentro do horario escolar e de obrigado
cumprimento) ou extraescolar (fóra do horario escolar e optativas) para que os alumnos/as comproben a
aplicación práctica dos contidos.
Na primeira Reunión de Departamento de cada curso proporanse as distintas actividades complementarias
e extraescolares que se realizarán nese curso, que aparecerán na acta correspondente e se comunicaran á
Dirección do Centro, procurando repartilas entre os distintos niveis.
Se o longo do curso aparece algunha oferta interesante solicitarase á Dirección.







5.1.14.- CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO
Nos primeiros días de clase, o profesor/a destinará unha sesión para informar ao alumnado das
características académicas da materia impartida neste nivel académico.
Informarase ao alumnado, nas primeiras sesions, das medidas que se adoptaran no casa de vernos
obrigados a un ensino non presencial.
Igualmente, informará a secuenciación temporal da materia ao longo do curso.
Informará do tipo de material a usar (libro de texto, fotocopias, boletíns de problemas, resumes do tema,
material,...), onde se impartirán as clases (aula e laboratorio).
Explicar o sistema de avaliación.
Finalmente, indicar ao alumnado a dispoñibilidade da programación didáctica para a súa consulta en
calquera momento. Dita dispoñibilidade será:
o Por arquivo electrónico. Para elo, o centro dispón dunha páxina web dende a que se pode
descargar a programación didáctica, aportada polo seminario, para a súa consulta.
5.2.PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO
5.2.1.CARACTERÍSTICAS XERAIS

Características do centro
Situación:
Mencionada no apartado de Datos do Departamento
Centros adscritos:
CEIP Xunqueira I, CIEP Parada Campañó, CIEP San Bieito Lérez, CEIP Campolameiro
Características singulares
Ningunha destacable

Características do alumnado
Lingua materna dominante
Mencionada no arquivo de Datos do Departamento
Alumnado con NEAE no curso actual
Para o alumnado con dificultades na aprendizaxe, contémplase o programa de mellora da aprendizaxe e o
rendemento (PMAR). Así mesmo, para aqueles rapaces que ao longo do curso presente dificultades tomaranse
as medidas de adaptación curricular máis axeitadas en coordinación co departamento de orientación.
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Problemas sociais destacados: (Abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso
escolar, etc.
Seguirase o protocolo establecido no plan de convivencia do centro.
Outras características
Ningunha destacable

5.2.2.CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS
A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuír durante a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) a
que o alumnado adquira uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura
científica; os alumnos e alumnas debe identificarse como axentes activos, e recoñecer que das súas
actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento do seu medio. Non se trata, 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 materia deberá 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. Durante esta etapa perséguese asentar os coñecementos xa
adquiridos, para ir construíndo curso a curso coñecementos e destrezas que permitan a alumnos e alumnas
ser cidadáns respectuosos consigo mesmos, cos demais e co medio, co material que utilizan ou que está á
súa disposición, responsables, capaces de ter criterios propios e de non perder o interese que teñen desde o
comezo da súa temperá actividade escolar por non deixar de aprender.
Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e a súa
interacción coa Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do ambiente ten para
todos os seres vivos. Tamén durante este ciclo, a materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción.
O principal obxectivo é que o alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar o
seu corpo a nivel tanto físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información e
ante actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, social e
psicolóxico. Preténdese tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o
ambiente polas repercusións que ten sobre a súa saúde.
Así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das consecuencias que estas
teñen na súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no
impacto da calidade de vida das persoas. Os bloques a desenvolver durante este curso serán os seguintes:
Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica.
Bloque 2. A célula, unidade estruturale funcional dos seres vivos.
Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción e saúde.
Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución.
Bloque 5. O solo como ecosistema.
Bloque 6. Proxecto de investigación.
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O bloque “Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica” e o bloque “Proxecto de
investigación” son comúns a primeiro e a terceiro de ESO. Dado que a bioloxía e xeoloxía son disciplinas de
carácter científico, debemos ter sempre eses bloques como marco de referencia no desenvolvemento do
currículo. Non se trata, por tanto, de bloques illados e independentes dos demais, senón que están implícitos
en cada un deles e son a base para a súa concreción.
A temporalización ten un carácter orientativo, define a grandes trazos a distribución dos contidos para un
ano académico da materia de “Bioloxía e Xeoloxía” en 3º de ESO. Agora ben, como resulta lóxico, esta
temporalización estará suxeita a revisións segundo o curso avance, e os posíbles cambios deberán
reflictiranse nas actas das diferentes reunións do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía.
A materia en 3º da ESO impártese en dúas sesións semanais de 50 min o que dá un total de
aproximadamente 67 sesións lectivas, tendo en conta que o curso escolar comeza sobre o 15 de setembro e
remata o 21 de xuño. As sesións asignadas a cada unha das unidades didácticas serían as seguintes:
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Avaliación

Tema/UD

UNIDADES DIDÁCTICAS

Referencia

Bloque

Libro texto

B2
B2.1

Contido

B3
1

B3.1

célula procariota e eucariota, animal

REPASO

Funcións vitais:nutrición,relación e

de

3

REPASO

reprodución.

As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Niveis de organización da materia
1.1
viva.
xeral

do

corpo

1.1

humano: células, tecidos, órganos,

1.4

aparellos e sistemas.
A
B3.3

avaliación

setembro

Organización
B3.2

Probas

Sesións

2ªquincena

e vexetal.
B2.3

Mes

A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos
Características da materia viva e
REPASO
diferenzas coa materia inerte.
A célula. Características básicas da

B2.2

Temporalización

célula

animal:

1ªquincena
de outubro

estruturas

celulares. Orgánulos celulares e a

5

X

4

X

7

X

1.2

súa función.
B3.4

Os

tecidos

do

corpo

hum ano:

1.3

estrutura e función.

B3

As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Alimentación e nutrición. Alimentos

B3.12

e

nutrientes:

tipos

e

funcións

2.1, 2.2,

básicas.
2
B3.13

1ª Avaliac.

2ªquincena

Dieta e saúde. Dieta equilibrada.

2.3,2.4,

Deseño e análise de dietas. Hábitos

2.5, 2.6,

nutricionais saudables. Trastornos

2.7

da conduta alimentaria.
B3

As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Función de nutrición. Visión global

B3.14

de

3

aparellos

e

procesos

que

3.1

interveñen na nutrición.
B3.15
B3
B3.11

Anatomía e fisioloxía dos aparellos

3.2, 3.3,

dixestivo e respiratorio.

Novembro/
Decembro

3.4

As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras
drogas. Problemas asociados.
Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e

B3.13

de outubro

1ºtrimestre

análise de dietas. Hábitos nutricionais saudables.
Trastornos da conduta alimentaria.

B1
B1.1
PROXECTO

B1.2
B6
B6.1

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

1ºtrimestre

Metodoloxía científica: características básicas.
Proxecto de investigación
Método científico. Elaboración de hipóteses, e a
súa comprobación e argumentación, a partir da
experimentación ou a observación.

B6.2

Artigo científico. Fontes de divulgación científica.
Proxecto

B6.3

de

Organización.

investigación
Participación

en
e

1ºtrimestre

equipo.

colaboración

respectuosa no traballo individual e en equipo.
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Presentación de conclusións.
B1

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
Experim entación
en bioloxía e xeoloxía:
obtención,

B1.3

selección

e

interpretación

de

información de carácter científico a partir da
selección e a recollida de mostras do medio

LABORATORIO

natural ou doutras fontes.
B1.4
B1.5

Planificación

e

realización

Decembro
do

1

traballo

experimental, interpretación dos resultados.
Normas de seguridade no laboratorio, e coidado
dos instrumentos e do material.
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Avaliación

UNIDADES DIDÁCTICAS
Tema/UD

Bloque
B3

4

B3.15

Referencia

Contido

Libro texto

Temporalización
Mes

As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Anatomía e fisioloxía dos
UNIDADE
aparellos
circulatorio
e
Decembro/Xaneiro
4
excretor.

B3

As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Función de relación.Sistema

B3.17

nervioso

e

sistema

dos

sentidos:

Probas
Sesións

avaliación

5

5..1

endócrino.
Órganos
B3.18

estrutura e función; coidado

5.2,, 5.6

e hixiene.
Sistema
5

B3.21

endócrino:

glándulas endócrinas e o
seu

funcionamento.

5.4, 5.6

Febreiro/Marzo

12

X

3

X

Principais alteracións.
Visión
B3.22

integradora

sistemas

dos

nervioso

e

5.1

endócrino.
Aparello
B3.23

locomotor.

Organización
entre

e

ósos,

relación

músculos

e

5.5, 5.1

sistema nervioso.
B3

As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Sistema
inmunitario.

B3.8

Vacinas,

2ª Avaliac.

soros

e

responsable

de

antibióticos.
7

B3.9
B3.5
B3.6
B3
B3.7
B3.10

Uso

7.2,7.3

medicamentos.

Finais de marzo

Saúde e doenza, e factores
que as determinan.
Doenzas infecciosas e non
infecciosas.

7.1
7.1,7.4

As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Hixiene
e
prevención.
8.4, 8.6
Estilos de vida saudables.
Transplantes e doazón de
células, sangue e órganos.

8.7, 8.8

Alteracións máis frecuentes
e doenzas asociadas aos
B3.16

aparellos que interveñen na
nutrición:

PROXECTO

prevención,

hábitos de vida saudables.
B3.19

Coordinación

B3.20

3.7, 4.7,

nerviosa:

organización e función.
Doenzas

comúns

2ºtrimestre

4.8, 4.9,
4.11, 5.10,

do

sistema nervioso: causas,
factores

3.3, 3.4,

de

risco

e

de

risco

e

5.11, 5.12,
6.3, 6.10,
7.11, 7.12

prevención.
B3.24

Factores

prevención das lesións.
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B1
B1.1
B1.2
B6

B6.1

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

Metodoloxía

científica:

2ºtrimestre

características

básicas.
Proxecto de investigación
Método
científico.
Elaboración
hipóteses,

de

e a súa comprobación

argumentación,

a

e

partir

da

experimentación ou a observación.
B6.2

Artigo científico. Fontes de divulgación

2ºtrimestre

científica.
Proxecto de investigación en equipo.

B6.3

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

B1

B1.3

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
Experim entación: obtención, selección e
interpretación de información de carácter
científico a partir da recollida de mostras
do medio natural ou doutras fontes.

LABORATORIO

Planificación e realización do traballo
B1.4

experimental,

e

interpretación

Marzo

1

dos

resultados.
B1.5

Avaliación

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

UNIDADES DIDÁCTICAS
Tema/UD

Referencia

Bloque

Contido

Libro texto

B3

As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Reprodución hum ana. Anatomía e

B3.25

fisioloxía do aparello reprodutor.

Temporalización
Mes

Probas

Sesións

avaliación

6

X

4

X

8

X

Cambios na adolescencia
6

B3.26
B3.27
B3.28
B3.29
B3.30
B4
B4.1

3ª Avaliac.

B4.2

Ciclo
menstrual.Fecundación,
embarazo e parto.
Análise
dos
métodos
anticonceptivos.
Doenzas de transmisión sexual:
prevención.
Técnicas de reprodución asistida.
Sexo e sexualidade. Saúde e
hixiene sexual.
O relevo terrestre e a súa evolución
Modelaxe. Factores que
condicionan o relevo.
PXE e diferenzas cos internos.

UNIDADE

Abril

6

9.1

Meteorización, erosión, transporte e

1ªquincena
de Maio

sedimentación.
B4
9

B4.3
B4.4
B4.5
B4.6
B4.7

O relevo terrestre e a súa evolución
Augas
superficiaismodelaxe:formas
características

Augas subterráneas: circulación e
explotación.
Acción xeolóxica do mar: modelaxe
litoral.
Acción
xeolóxica
do
vento:
modelaxe eólica.
Acción xeolóxica dos glaciares:
formas de erosión e depósito que

9.3
9.4

2ªquincena

9.7

de Maio e

9-6

1ºsemana
de Xuño

9.5

orixinan.
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B4
B4.10
B4.11
8
B4.12

O relevo terrestre e a súa evolución
Manifestacións da enerxía interna
da Terra
Actividade sísmica e volcánica:

8.1,8.2,8.3
8.4,8.5

orixe e tipos de magmas.
Distribución

de

terremotos.

Riscos

2ªquincena

volcáns

e

sísmico

Xuño

e

4

X

8.4, 8.5

volcánico: predición e a prevención.
B4.13

Sismicidade en Galicia.

B5
B5.1

O solo como ecosistema.
O solo como ecosistema.
Compoñentes do solo e as súas
interaccións.
Importancia do solo. Riscos da súa

B5.2
B5.3

REPASO

3ºtrimestre

sobreexplotación, degradación ou
perda.

B4
B4.8

O relevo terrestre e a súa evolución
Factores que condicionan a paisaxe
galega.
Acción xeolóxica dos seres vivos. A

10.10

B4.9

especie

10.7

humana

como

3ºtrimestre

axente

xeolóxico.
PROXECTO

B1
B1.1

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
O vocabulario científico na expresión oral e
3ºtrimestre
escrita.

B1.2
B6

Metodoloxía científica: características básicas.
Proxecto de investigación
Método científico. Elaboración de hipóteses, e a

B6.1

súa comprobación e argumentación, a partir da
experimentación ou a observación.

B6.2

B6.3

Artigo científico. Fontes de divulgación científica.
Proxecto
de
investigación
en
equipo.
Organización.

Participación

e

3ºtrimestre

colaboración

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

B1

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
Experim entación:
obtención,
selección
e

B1.3

interpretación

de

información

de

carácter

científico a partir da selección e a recollida de
mostras do medio natural ou doutras fontes.

LABORATORIO
B1.4
B1.5

Planificación

do

traballo

experimental,

e

Xuño

1

interpretación dos seus resultados.
Normas de seguridade no laboratorio, e coidado
dos instrumentos e do material.

TOTAL…………………………………………………………….……. 63 sesións

O resto de sesións déixanse para a realización das diferentes probas e exames de cada avaliación.
Ademais a duración de cada unidade é aproximada, e pode variar en función do grao de
comprensión acadado polo alumnado en cada momento.
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ACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E ESTÁNDARES.

ares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de
)

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación
Grao

mínimo

consecución.

Estándares de aprendizaxe

rmos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase Expresar o vocabulario

científico de xeito
correcto oral e escrito

, tanto oralmente como por escrito.

ciona e interpreta a información de carácter científico a partir

e diversas fontes.

formación seleccionada de xeito preciso utilizando diversos Utilizar información

científica, para
argumentar opinións

mación de carácter científico para formar unha opinión propia

sobre problemas relacionados.

de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e a Utilizar fontes de

información, para
presentar investigacións

as súas investigacións.

a e respecta o traballo individual e en grupo.

Temas transversais
Temas transversais

Instrumentos
Prob

Prob

Trab

Trab

Cad

Rúb

esc.

oral

ind

grup

Cla

(2)

Obs.

CL EOE CA TIC EMP EC PV

٧

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Participar e valorar o

enos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, traballo individual e en

s do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana,

grupo

X

X

X

X

sentación e defensa na aula.
precisión

e

coherencia

as

conclusións

das

súas

tanto verbalmente como por escrito.
Coñecer normas de

pecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os seguridade no
laboratorio
o material empregado

X

X

X

X

on autonomía a planificación do traballo experimental,

o instrumentos ópticos de recoñecemento como material

ratorio, argumenta o proceso experimental, describe as súas

e interpreta os seus resultados.

Planificar un traballo
experimental

X

X

X

a as destrezas propias do método científico

Aplicar as destrezas do
método científico

ntos que xustifiquen as hipóteses que propón.

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

LENDA TEMAS TRANSVERSAIS
CL

Comprensión lectora

EOE

Expresión oral e escrita

CA

Comunicación audiovisual

TIC

Tecnoloxías da información e comunicación

EMP

Emprendemento

EC

Educación cívica

PV

Prevención da violencia

cisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
de aplicación, sínteses e textos escritos,..

así como para a cidadaní a activa, a inclusión social e o emprego

X

X

X

X

X

ares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

Grao
Estándares de aprendizaxe

mínimo

consecución

a materia viva da inerte partindo das características Diferenciar

Temas transversais

Temas transversais

Instrumentos
Prob

Prob

Trab

Trab

Cad

Rúb

esc.

oral

ind

grup

Cla

(2)

Obs.

CL EOE

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

e diferencia a importancia de cada función para o Diferenciar as función
da vida
o da vida.

٧

٧

٧

X

o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e Diferenciar nutrición
autótrofa de heterótrofa
elación entre elas.

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

٧

٧

٧

de ambas.

características de
materia viva e inerte

omparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula Analoxías e deferencias
eucariota, e entre célula animal e vexetal.

entre célula animal e
vexetal

s niveis de organización no ser humano e procura a relación Diferenciar niveis de

organización da materia
viva

os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis Diferenciar os tipos
celulares a a súa
organización

.

os principais tecidos que conforman o corpo humano e Recoñecer os tecidos e
a súa función no corpo
súa función.

o proceso de nutrición do da alimentación.

CA TIC EMP

EC PV

Diferencia nutricion e
alimentación e coñece os

cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece nutrientes e a súa
icionais saudables.
función

X

X

X

e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os

os sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao Identificar órganos,

ntribución no proceso.

aparellos e sistemas,
implicados na nutrición

a función de cada aparello na función de nutrición.

X

X

Coñecer compoñentes

explica os compoñentes dos aparellos dixestivo [...], de aparellos dixestivo,

[...] e o seu funcionamento.

situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de

s tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc.,

s seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e Identificar as

s consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas,

iduo e a sociedade.

consecuencias das
condutas de risco

٧

٧

X

X

X

bitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas

Deseñar hábitos
s, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes nutricionais saudables
mediante dietas
resentes neles e o seu valor calórico.
Valora a importancia

etermina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e dunha dieta equilibrada,
principais trastornos da conduta alimentaria.

e os trastornos de
conducta

٧

٧

X

X

٧

٧

X

X

res de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

Grao
Estándares de aprendizaxe

mínimo

consecución
.

Temas transversais

Temas transversais

Instrumentos
Prob

Prob

Trab

Trab

Cad

Rúb

esc.

oral

ind

grup

Cla

(2)

Obs.

CL EOE

CA TIC EMP

EC PV

Coñecer compoñentes

xplica os compoñentes dos aparellos [...], circulatorio, [...] e de aparellos
circulatorio, respiratorio
seu funcionamento

٧

٧

٧

X

función de cada aparello e de cada sistema implicados nas Coñecer os componentes
relación.
e as funcions específicas

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

e a súa función.

٧

٧

٧

X

a integración neuroendócrina.

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

X

X

٧

٧

X

X

٧

٧

X

X
X

e excretor

procesos implicados na función de relación, e identifica o
estrutura responsables de cada proceso.

tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos

que se atopan.

do sistema endocrino e
nervioso
Identifica os receptores
sensoriais

s glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas

Enumerar glándulas
endocrinas e as
gún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie hormonas que segregan

principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do

omotor.

s tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e

Coñecer os tipos de
músculos

co sistema nervioso que os controla.

que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das Explicar o proceso de

o método de prevención das doenzas

as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con

inmunidade e o papel da
vacinas
Argumenta a

s eleccións que realiza ou pode realizar para promovela importancia dos hábitos
para a saúde
colectivamente.

s doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas

.

explica os mecanismos de transmisión das doenzas

escribe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de

Recoñecer doenzas
máis comúns

Seleccionar
información
dos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas sobre doenzas dun
mundo globalizado

súa saúde e da das demais persoas.

٧

٧

X

٧

٧

X

X
X

X

X

X

X

erenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo
deseña propostas de actuación.

Recoñecer a importancia
ortancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e das
doazóns para a
mano.
sociedade
doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas
nutrición, e asóciaas coas súas causas.

nhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas

es de risco e a súa prevención.

factores de risco máis frecuentes que poden afectar o aparello

elaciónaos coas lesións que producen

Diferenciar as doenzas
dos órganos, aparellos e
sistemas implicados na
nutrición e na relacion

٧

٧

X

٧

٧

X

٧

X

X

X

X

X

٧

X

X

٧

٧

X

X

٧

٧

X

X

ares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

Grao

e aprendizaxe

emas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e Identificar esquemas do
aparello reprodutor
nción.
masculino e feminino

pais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas

egulación

ecementos da fecundación, do embarazo e do parto.

odos de anticoncepción humana.

Instrumentos

mínim

consecucion

Recoñece as etapas
do ciclo menstrual
Identifica os
acontecementos da
fecundación
Enumera os métodos
anticonceptivos

fende a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno.

Prob

Trab Trab Cad

Rúb Obs

esc.

oral

ind

(2)

neles.

ía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na Identificar as causa que
condicionan o relevo

cesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os
evo.

de de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas

ñece algún dos seus efectos no relevo.

Analizar a actividade da
erosión, transporte e
a importancia das augas subterráneas e os riscos da súa
sedimentación

ementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación

ca formas resultantes características.

de eólica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser
Asociar a actividade
eólica cos ambientes

a glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo.
dun interno e identifica os seus efectos no relevo.

describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran.
de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu

Recoñece os efectos
dos PX no relevo.

grup Cla

.

CL

EOE CA

TIC EMP

EC PV

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

X

X

X

٧

Identificar técnicas de
reprodución asistida

cia do clima e das características das rochas que condicionan os tipos

Temas transversais

Prob

ncipais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa Identificar as doenzas
de transmisión sexual

as de reprodución asistida máis frecuentes.

Temas transversais

٧
٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧
٧
٧
٧

٧
٧
٧
٧

٧
٧
٧
٧

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

cia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior

٧

٧

٧

X

o risco sísmico e se é o caso o volcánico existente na zona en que

٧

٧

٧

X

X

X

X

X

X

X

s medidas de prevención que debe adoptar.

solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e Recoñecer o solo como
resultado da interacción
algúnha das súas interaccións.
entre compoñentes
Recoñecer fraxilidade
ce a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo.
do solo, e como
protexelo

da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica algúns dos Investigar a paisaxe do
seu entorno
cionaron a súa modelaxe

ención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión,

Valorar a importancia
das actividades
humanas na
e a importancia das actividades humanas na transformación da transformación da
superficie

entación.

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

٧

٧

X

X

٧

٧

X

X

5.2.4.METODOLOXÍA DIDÁCTICA
5.2.4.1.Estratexias metodolóxicas
5.2.4.1.1.Aspectos xerais
 A metodoloxía deberá ampliar e facer evolucionar os coñecementos do alumnado fomentando

a

autoestima e a motivación.
 Interesará coñecer a competencia inicial do alumnado: as ideas previas do alumnado, observar se son
erróneas para intentar modificalas e, se son incompletas ou parcialmente correctas, realizar unha maior
profundización.
 A exposición por parte do profesorado debe ser motivadora, personificada respectando os diferentes
ritmos e estilos de parendizaxe causados pola diversidade propia dentro da aula e funcional, con
exemplificacións e problemas cuxa temática estea relacionada co alumnado.
 Débese procurar que as actividades viren en torno á formulación de problemas, de modo que o grupo, os
subgrupos de traballo ou cada alumno/a asuman e dicir, participen do proceso, efectuando a súa propia
actividade e aprendendo dela. Neste sentido, sería conveniente potenciar as metodoloxías activas,
traballando con tarefas ou proxectos que combinen tanto traballo individual como cooperativo e cuxo
carácter integrador e globalizador facilite a inclusión, a interacción e tamén a adquisición das
competencias claves.
 As actividades han de expoñerse debidamente contextualizadas, de maneira que o alumnado comprenda
que a súa realización é necesaria como forma de buscar posibles respostas a preguntas ou problemas
previamente formulados buscando a significatividade do aprendido.
 •

As tarefas experimentais, de laboratorio, de taller, de aula, e calquera outra actividade deben

entenderse deste xeito. Por iso, os traballos prácticos, de carácter experimental, han de gardar unha
estreita relación cos contidos que nese momento estéanse traballando no aula. Neste senso, o papel do
profesor/a será meramente facilitador.
 Equilibrio entre as actividades teóricas e as prácticas, procurando que estas últimas estean relacionadas
con diferentes aspectos da vida cotiá e da realidade do alumnado.
 Igualmente, dada a súa crecente importancia, débese potenciar o uso das tecnoloxías da información e a
comunicación. O computador pode utilizarse para buscar información, e para tratala e presentala, así
como para realizar simulacións interactivas e representar fenómenos de difícil realización experimental,
tendo en conta que a utilización destes medios require unha planificación adecuada que valore os
obxectivos que se pretende conseguir.
Buscarase unha avaliación formativa onde o profesor/a represente un papel facilitador das fontes de
información.
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5.2.4.1.2.Estratexias metodolóxicas – Detalle
Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as que
destacan:
 Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e resumos.
 Trataremos de fomentar o uso das TIC.
 Fomentaranse o autoaprendizaxe e o pensamento crítico e creativo.
 Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre
documentos, textos ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise do documento, dos
gráficos, mapas ou táboas de datos presentes nel.
 Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de liñas do
tempo, gráficos e mapas.
 Seguirase un modelo experiencial na resolución de problemas.
 Favoreceranse os obradoiros, os estudos de casos e as simulacións.
 Darase importancia á aprendizaxe cooperativa e ao traballo por tarefas ou por proxectos.
5.2.4.1.3.Secuenciación habitual de traballo na aula
Para intentar levar a práctica estes principios metodolóxicos o deseño da aprendizaxe queda estruturado
en TRES fases:






Fase inicial: O inicio de cada Unidade Didáctica, o profesor/a fará unha introdución á mesma, que
incluirá os obxectivos a conseguir e comentará co grupo os coñecementos previos que podan ter sobre
a materia, para detectar as ideas preconcebidas e motivar e despertar interés hacia o tema a través do
diálogo cos alumnos/as.
Fase directiva: Posteriormente se pasará a explicar os contidos conceptuais intercalando actividades
de aprendizaxe, como poden ser realizar esquemas, mapas conceptuais, ou resolver exercicios e casos
prácticos; limitándose o profesor/a a labores de coordinación e orientación, prestando especial
atención os grupos de alumnos/as que teñan máis dificultades e propondo en caso de ser necesario
actividades de reforzo ou ampliación. A finalidade das actividades é facilitar a comprensión e
interpretación dos contidos conceptuais, e aplicar os coñecementos adquiridos a distintas situacións.
Fase autónoma: Ao finalizar cada unidade didáctica, se proporán aos alumnos/as a resolución
dalgunhas actividades que faciliten a mellor comprensión do tema e o seu estudo.

As sesións de 50 minutos se distribuirán do seguinte xeito:
 Resolución de dúbidas da sesión anterior e corrección dos exercicis pendentes.
 Lectura e comprensión de textos con análise de documentos, respostas e preguntas.
 Exposición de forma motivadora de novos contidos mediante power point, mapas, gráficos, textos,
fotos ou animacións.
 Afianzamento dos contidos mediante fichas, documentos, exercicios escritos ou dixitais que servirán
ao profesor/a como punto de referencia para aportar novas fichas básicas, de reforzo ou de
afondamento. A nivel persoal o alumnado deberá:
 Ler de novo os textos ou o material facilitado na aula.
 Resolver problemas plantexados na aula.
 Comentar documentos, mapas ou gráficas.
 Memorizar de xeito comprensivo.
Para avaliar o traballo diario levarase a cabo:
 Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas).
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Exposicións orais.
Probas escritas.
Traballos individuais e en grupo.
Observación do traballo na aula.

5.2.4.1.4.Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materiais,
recursos
Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de decisión
metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito:

Agrupamentos

Tempos

Espazos

Material

Impreso

Audiovisual
Instrumental

Recursos informáticos

O entorno como recurso

Tarefas individuais.
Agrupamentos flexibles.
Traballos por parellas.
Actividades en pequenos grupos.
Gran grupo.
Grupo interclase.
Actividades a realizar no transcurso da clase,
Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións,
Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o trimestre
ou
 Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o curso.
 Aula dotada con pantalle e proxector.
 Laboratorio.
 Biblioteca.
 Aula de informática.
 Recinto escolar.
 Exteriores ao centro.
 Libro de texto e material didáctico fotocopiable para traballar os
contidos: “Bioloxía e Xeoloxía” Editorial Anaya”.2015 O
departamento didáctico escolle este libro de texto porque:
4. É adecuado para o nivel de coñecementos dos alumnos/as.
5. Ten actividades para practicar e son de diferente dificultade.
6. Está elaborado en galego e nestes intres é o que máis se adapta
ao currículo da materia aprobado pola Comunidade Autónoma de
Galicia.
 O libro de texto non se considera como único recurso para a
realización de actividades, se non que o propio profesor/a tamén
planificará e elaborará actividades adaptadas aos contidos
propostos nesta programación e ás características do alumnado.
 Material da biblioteca: enciclopedias, diccionario de termos
científicos e da natureza, enciclopedias, monografías, prensa.
 Vídeos ou CDs documentais.
 Internet que é hoxe a principal fonte de datos que podemos ter a
man.
 Aula virtual do centro asignada pola Xefatura de Estudos.
 Encerado e mapas murais. Pantalla de proxección.
 Material de laboratorio en xeral.
 PC, Pantalla dixital, Canón.
 Procesador de textos e Power Point.
 Webquest:
 Proxectos en Red (aprendizaxe interactivo)
 Páxinas Web especializadas en educación e na aprendizaxe das
Ciencias da Natureza e outras páxinas de interese para a
recollida de información.
 Webs institucionais:
 www.edu.xunta.es/recursos
 www.pntic.mec.es
 www.xunta.esconselle/cma
 Portais educativos:
 http://www.sixa.es/es
 Medio físico e natural.
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Outros recursos

 O medio transformado polo home.
 Material de laboratorio

5.2.5.AVALIACIÓN INICIAL,DETECCIÓN DE APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO
CURSO 2020-2021 E PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN
5.2.5.1.Procedemento para avaliación inicial
Ao inicio do curso, nas primeiras semanas do curso acadêmico, levarase a cabo unha proba para coñecer o
nivel de contidos manexados polo alumnado. O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos
aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección
de alumnado con posibles dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita
información servirá ao profesorado para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de
reforzo ou ampliación se fose necesario. Dita proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na
exposición dos contidos para o novo curso. Consistirá nunha proba con preguntas tipo test, preguntas curtas,
confección de mapas ou gráficas relacionados cos estándares de aprendizaxe. . Os resultados da proba inicial
daránse a coñecer durante a reunión establecida polo centro ao inicio do curso e na que se encontrará a
totalidade da xunta avaliadora. Será o titor/a quen porá os resultados obtidos en coñecemento das familias.
En función dos resultados obtidos levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes coa finalidade de que
o alumnado recupere as aprendizaxes imprenscindibles.
5.2.5.2 Plan de reforzó e recuperación
Para a adquisición de aprendizaxes non adquiridas faranse actividades que favorezcan o auto aprendizaxe,
e pensamento crítico.Estas actividades trataran de realizarse en cada un dos temas que se imparten como
unha medida de adquisión de ideas previas a materia.









Actividades de reforzó que se poderan realizar:
Boletíns de exercicios
Cuestions practicas
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula virtual
Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

5.2.5.AVALIACIÓN INICIAL,DETECCIÓN DE APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO CURSO
2020-2021 E PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN
5.2.5.1.Procedemento para avaliación inicial
Ao inicio do curso, nas primeiras semanas do curso acadêmico, levarase a cabo unha proba para coñecer o
nivel de contidos manexados polo alumnado. O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos
aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección
de alumnado con posibles dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita
información servirá ao profesorado para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de
reforzo ou ampliación se fose necesario. Dita proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na
exposición dos contidos para o novo curso. Consistirá nunha proba con preguntas tipo test, preguntas curtas,
confección de mapas ou gráficas relacionados cos estándares de aprendizaxe. . Os resultados da proba inicial
daránse a coñecer durante a reunión establecida polo centro ao inicio do curso e na que se encontrará a
totalidade da xunta avaliadora. Será o titor/a quen porá os resultados obtidos en coñecemento das familias.
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En función dos resultados obtidos levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes coa finalidade de que
o alumnado recupere as aprendizaxes imprenscindibles.
5.2.5.2 Plan de reforzó e recuperación
Para a adquisición de aprendizaxes non adquiridas faranse actividades que favorezcan o auto aprendizaxe,
e pensamento crítico.Estas actividades trataran de realizarse en cada un dos temas que se imparten como
unha medida de adquisión de ideas previas a materia.









Actividades de reforzó que se poderan realizar:
Boletíns de exercicios
Cuestions practicas
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula virtual
Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

5.2.6.AVALIACIÓN CONTINUA
5.2.6.1.Procedemento para a avaliación continua
A avaliación será continua e sumativa, Avaliarase a aprendizaxe:
 No interior da aula, durante o desenvolvemento dos bloques de contidos e das correspondentes
probas obxectivas.
 No laboratorio, durante o desenvolvemento das prácticas.
 Fóra da aula, cos traballos obrigatorios e as actividades que se leven a cabo fóra do recinto escolar.
5.2.6.2.Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación
INSTRUMENTOS
En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante:
 Ao menos, unha proba escrita e de tipo obxectivo, na que se medirán os contidos
conceptuais e procedementais e competencias claves.
 Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de
grupo.
 Rexistro do traballo diario na aula onde se terán en conta as actitudes, a asistencia, a
puntualidade, o traballo na clase....
 Outros documentos: cuaderno de clase, gráficos ou textos, elemento de diagnóstico
(rúbrica).
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 Debates e intervencións.
 Elaboracións multimedia.
 Probas de avaliación externa.

INSTRUMENTOS/ PROCEDEMENTOS/ CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios empregados deben ser coñecidos polo alumnado coa anticipación suficiente; os
xerais no inicio do curso, e os específicos da proba ou actividade coa anticipación necesaria. O
baremo da nota constará dos seguintes apartados:
PROCEDEMENT
OS

INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
 Faranse unha proba ou varias obxectivas por avaliación.
 A proba valorarase de 0 a 8 puntos e nela se poderán incluir:
cuestións, resolución de problemas; interpretación de esquemas;
test de verdadeiro - falso, textos; elaboración de esquemas, gráficas
ou mapas conceptuais.
 O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba,
poderá levar consigo que a avaliación á cal pertenza a proba, lle

Probas escritas
80% da nota

sexa cualificada como non superada coa nota mínima.
 De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que
presente o mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación
médica ou de deber inexcusable, de carácter público ou privado
para a non asistencia a dita proba. A data da proba será fixada polo
profesor/a da materia.
 Ao final do trimestre, só se realizará a media aritmética das probas
se o alumno/a posúe unha nota, en cada proba, igual ou superior a
tres.

Probas orais

Traballos
10% da nota

Salvo casos excepcionais non se contempla a realización de probas
orais.
Valoraranse de 0 a 1 punto. Incluirá:
 Elaboración de traballos individuais ou en equipo.
As actividades a realizar fóra das horas da propia clase, deben ser
voluntarias (para subir nota) aínda que se pedirán actividades
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obrigatorias como por exemplo, a presentación de informes ou
traballos escritos ao final da cada trimestre. Neste punto, os alumnos/as
executarán un traballo (facilitado polo profesor/a). Valorarase a
presentación en data, orixinalidade, curiosidade, a expresión e a
claridade de conceptos, sen faltas de ortografía.
 Se non se fan, a nota deste apartado na avaliación será un 0.
Caderno de clase._ Valorarase de 0 a 0,5 puntos.
Recollerase ao remate de cada trimestre para comprobar que teñen
realizadas nel as tarefas diarias; valorarase: que se encontren feitas,
correxidas, cos enunciados das actividades realizadas, anotacións,
resumes

e

esquemas,

caligrafía,

ortografía

correcta

e

boa

presentación.Si polos problemas derivados do COVID este ano fose
aconsellable non recoller libretas, esta nota sería engadida ao traballo
diário.
Traballo diario._ Valorarase de 0 a 0,5 puntos.
A observación sistemática da actividade diaria do alumno/a na aula
consistirá en tomar notas da actitude e aptitude do alumnado cara a
materia:


tarefas (fichas e actividades) indicadas ou facilitadas polo

Observación

profesor/a.

directa e rexistro
10% da nota

Realización na aula, na casa, individualmente ou en grupo das



Boletíns de cuestións con actividades, por sorpresa, a resolver na
aula co material exclusivo de cada alumno/a con presentacións,
gráficos ou esquemas, resolución de problemas e cuestións
teóricas.



Resposta a preguntas na aula.



Participación. Coherencia. Interés mostrado.
Respeto



ás

opinións

e

intervencións

dos

compañeiros/as.


Actitude crítica ante os problemas plantexados.



Facilidade de expresión oral. Lectura comprensiva
de textos.
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Capacidade de relacionar uns conceptos con outros.



Laboratorio.

Desenvolvemento

correcto

das

prácticas.
Respeto ás normas de convivencia, colaboración e



responsabilidade.
Recollida de accións correctoras de maneira



continua. Neste puntos terase en conta a asistencia e a
puntualidade de tal xeito que:
- Anotarase a asistencia e puntualidade do alumno/a.
 Anotarase a actitude pasiva ou negativa do alumnado en forma
de apercibimentos que figurarán na xefatura de estudos por
escrito e o número de interrupcións, que non veñen ao caso,
perante as explicacións da materia.
- Do mesmo xeito anotarase a actitude positiva cando, requerida a
súa participación explícita ou voluntaria, nas actividades da aula a
súa colaboración é absolutamente correcta.
Corrección das deficiencias na aprendizaxe ou



atención á diversidade no intre de se detectar, mediante
explicacións complementarias e a realización/ corrección das
actividades de reforzo correspondentes de carácter voluntario ou
obrigatorio (segundo a actitude do alumnado, número de
alumnos/as a recuperar, tempo dispoñible, etc.); o proceso poderá
rematar cunha proba obxectiva de recuperación.
As actividades na clase poden ser rexistradas mediante:
 Anotacións puntuais diarias (clásicos “positivos” e “negativos”).
 Recollida de actividades de grupo, individuais, traballos ou
informes

(complementados

con

observacións

individuais,

dependendo do noso propio traballo, do número de alumnos/as, do
tema en si, etc.)
 Rúbricas de tarefas especialmente creadas para a súa avaliación.
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 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións) e
cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

O sistema de baremación aquí indicado non exclúe que o profesor/a o poida modificar lixeiramente si se
aprecian circunstancias que así o aconsellen, tales como poden ser o nivel inicial do/a alumno/a, as súas
capacidades de aprendizaxe, etc.

Sistema de cualificación
CUALIFICACIÓN CUANTITATIVA.
Criterios de corrección de probas escritas:


Avaliación de contidos e competencias claves, cada actividade da proba cualificarase coa
puntuación máxima dese apartado se se resolveu correctamente. No caso de que a resolución
non sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún/s elementos esenciais, ponderarase a
cualificación segundo a parte executada correctamente.
A cualificación máxima da proba será de 8 puntos.

Criterios de corrección dos traballos:


Avaliación de contidos e competencias claves, empregarase a rúbrica terá como clave para
o diagnóstico a rúbrica correspondente á/ ás unidades:
 MB representa o 100% do total da nota dese exercicio.
 B representa o 90% do total da nota dese exercicio.
 R↑ representa o 75% do total da nota da nota dese exercicio.
 R representa o 50% do total da nota da nota dese exercicio.
 R↓ representa o 25% do total da nota da nota dese exercicio.
 Mal representa o 0% do total da nota da nota dese exercicio.
A cualificación máxima será de 1 punto. Avaliaranse en todos os apartados as competencias.

CUALIFICACIÓN CUALITATIVA:
Criterios de corrección de probas escritas:
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Na corrección, valoraranse os seguintes criterios, tanto nos exercicios teóricos como nos
prácticos:


Orde, presentación, limpeza, claridade nos razoamentos e precisión nos cálculos
numéricos.



Os exames serán realizados con bolígrafo azul ou negro. Non se permite a utilización
do lapis.



Faltas de ortografía e erros gramaticais.



As preguntas teóricas deben estar ben razoadas, afondando nos conceptos a aplicar e
non deixando ningún aspecto sen xustificar. En aquelas cuestións tipo test, nas que se lle
ofrece ao/á alumno/a varias posibles respostas, a simple elección dunha delas, aínda que
sexa a correcta, non suporá puntuación algunha se a resposta non está correctamente razoada
e xustificada.



Nas preguntas a desenvolver, ademais de considerar a medida en que se axusta o
contido da resposta ao que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á claridade
expositiva e á utilización axeitada dos conceptos fundamentais. Tamén se valorará
positivamente a elaboración dun esquema-guión no que se resuma o contido da resposta.



No relativo ás preguntas prácticas (problemas), na valoración de cada un dos
apartados nos que se pida efectuar un cálculo, terase en conta non só o resultado puntual,
senón tamén a corrección (coherencia) da formulación.



O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo
que a proba á cal pertenza o exame, lle sexa cualificada cun cero.

A nota total de cada avaliación sairá da suma dos tres apartados anteriores:
 Media aritmética das probas escritas (só se fará media das probas cando a nota deles sexa
igual ou superior a 3. Menos dun 3 nunha ou varias probas escritas equivale a
suspenso).80% da nota
 10% da nota do/s traballos individuais e colectivos e
 10% do traballo diario.

Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha nota igual ou
superior a cinco.
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Procedemento de recuperación
Faranse tres probas de recuperación, unha por cada avaliación, logo de pasar a avaliación
correspondente. A proba versará sobre aqueles estándares cuxo grado mínimo de consecución
sexa do 100 %. Para recuperar a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos
explicados correctamente.
5.2.7.- AVALIACIÓN FINAL (ORDINARIA)
Para aprobar en xuño hai que aprobar todas as avaliacións (avaliación continua).
A nota final na convocatoria ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres avaliacións e só se
realizará cando se posúan as 3 avaliacións aprobadas.
A nota final da materia poderase mellorar coas actividades para o período comprendido entre a terceira
avaliación e a avaliación final da ESO nun máximo de 0,5 puntos.
O alumnado que non teña aprobado deberá facer unha proba final de recuperación.
5.2.7.1.Quen debe ir a proba final?
Só irán á proba final o alumnado:
 Que teña algunha avaliación suspensa.
 Cuxa media das tres avaliacións sexa inferior a 5.
5.2.7.2.En que consistirá a proba?
Consistirá nunha proba escrita daqueles estándares que o alumno/a non teña superados, podendo ser:





Dunha parte dos contidos
Dunha parte da avaliación
De dúas avaliacións
Ou da totalidade da materia.

5.2.7.3.Como se elabora a cualificación final para o alumnado que tivo que presentarse a proba final de
curso.
A elaboración da nota final dependerá da proba escrita final realizada:


Se a proba foi realizada da totalidade dos contidos do curso, a nota sairá de dita proba. Cada actividade
cualificarase coa puntuación máxima dese apartado se se resolveu correctamente. No caso de que a
resolución non sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún ou algúns elementos esenciais,
ponderase a cualificación segundo a parte executada correctamente.
Para considerar superada a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos explicados
correctamente.



Se a proba foi realizada só dunha parte dos contidos do curso, para a nota final levaranse a cabo os
seguintes pasos:
 A cualificación da proba realizada calcularase do seguinte xeito: 80% da nota da proba máis o
20% da nota que tivese na avaliación que agora pretende recuperar.
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 A nota final sairá da media aritmética que resulte da nota sacada en dita proba e a nota das
avaliacións aprobadas.
5.2.7.4 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A
TERCEIRA AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL NA ESO.
A metodoloxía empregada será a mesma que a indicada anteriormente para todo o curso académico.
Para o alumnado que teña que presentarse a avaliación final, faránse actividades relacionadas cos
contidos do curso sobre os que versan as probas que teñan que realizar. Así mesmo tratarase de
axudar ao alumno para favorecer e facilitar a superación das probas aclarando dúbidas, repasando
conceptos, repasando fichas de actividades…
Para o alumnado que non teña que presentarse a avaliación final faranse actividades de curiosidade,
ampliación, lectura e comprensión de textos, análise de documentos … , que lle permitan mellorar a
nota final do curso.( máximo 0,5 puntos)






5.2.9.MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
5.2.9.1.Plan de traballo
Para o alumnado que teña pendente esta materia de anos anteriores, o Departamento elaborará varias
probas a desenvolver ao longo do curso co obxecto de que podan superar dita materia.
Ao comezo do curso informarase ao alumnado acerca das probas e os contidos dos que se deberán
examinar, así como das datas das mesmas.
As probas de pendentes serán elaborados por todos os membros do Departamento.
O profesor/a de referencia atendendo os criterios de avaliación establecidos o longo do curso
cualificará positiva ou negativamente a superación de materias pendentes.

5-2.9.2.Procedementos e instrumentos de avaliación
PROCEDEMENTOS
INSTRUMENTOS
Daráselle ao alumnado dous boletíns cos mínimos esixibles da materia para

Boletíns de traballo

realizar ao longo do curso e que deberán ser entregados nas datas sinalada
para a súa posterior corrección.
Obligatorias para todo o alumnado
Realizaranse dúas probas escritas durante o curso.


Probas escritas

Estas probas sairán das preguntas que aparecen no boletín
correspondente e para considerar apto ao alumno/a éste deberá sacar
unha nota igual ou superior a cinco en cada proba.



As probas realizaranse nos meses de xaneiro ou febreiro, e de abril ou
maio.
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Se lumnado que supere os contidos das dúas probas, terá aprobada a
materia.



Se unha das probas está suspensa e a outra aprobada, poderá
compensarse unha nota coa outra calculando a media aritmética
sempre que teñan un mínimo de tres puntosnas probas.



Se unha das probasposúe unha nota inferior a tres poderase facer unha
recuperación da mesma a finais de maio, principios de xuño.

Estarán obrigados/as a recuperación o alumnado teña unha nota media
aritmética inferior a cinco nas probas escritas realizadas durante o curso.


Realizaráse unha proba escrita

do 6 ao 22 de Xuño Esta proba sairá

das preguntas que aparecen nos boletíns correspondentes entregados

Mecanismo de

e traballados ao longo do curso.

recuperación

Para considerar apto ao alumno/a este deberá sacar unha nota igual ou
superior a cinco en dita proba.

Criterios de cualificación
Durante o curso


Avaliarase ao alumnado de 0 a 10 mediante dúas vías:


Mediante os boletíns:30% da nota

 Mediante probas escritas cuxas preguntas sairán do boletín: 70% da nota
Na proba final de Xuño.


Avaliarase ao alumnado de 0 a 10.



A proba escrita representará o 100% da nota.

5.2.10.AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE
5.2.10.1.Proceso de ensino
Proceso de ensino:
1 2 3 4
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?
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8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

5.2.10.2.Práctica docente
Práctica docente:

1 2 3 4

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a atar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?
6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?
9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?
10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?
11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?
12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares
14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?

5.2.11.AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
 Reunións de departamento, nas que se analizará o grao de avance na materia en
relación á programación, así como diversos cambios propostos para adaptarse ás
necesidades educativos do alumnado.
 Memoria de final de curso, onde se reflexarán os contidos impartidos da
programación anual, cambios propostos na mesma para sucesivos cursos ou
problemas á hora de poñer en práctica o acordado na mesma.
 Ademais, darémoslle resposta ao seguinte cuestionario ao final de curso e o
incroporaremos a memoria do Departamento:
Mecanismo de avaliación e modificación de programación didáctica
(Indicadores de logro)

Escala
1 2
3

4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/ temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación?
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9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

ESCALA:
1.
2.
3.
4.

Moi be
Ben
Suficiente
Insuficiente.

5.2.12.ATENCIÓN A DIVERSIDADE
Esta programación será aberta e flexible, para poder atender á diversidade do alumnado e intentar previr
ou evitar a aparición de dificultades de aprendizaxe. Para iso, é importante personalizar o proceso de
ensinanza-aprendizaxe e fomentar que o alumnado traballe en colaboración a fin de conseguir superar as
deficiencias de cada un. As actividades de clase atenderán principalmente o traballo en equipo e a axuda
recíproca entre o alumnado. Ademais, o diálogo profesor-alumnos/as debe ser continuo a fin de facilitar a
adaptación de determinadas actividades ao nivel de coñecementos e capacidades de cada alumno/a. Durante
o desenvolvemento do traballo na aula, artellaranse os mecanismos necesarios para facilitar a atención á
diversidade do alumnado, a partir da flexibilidade dos diferentes elementos formativos: os contidos
organízanse en básicos e complementarios, as actividades gradúanse en dificultade, empregamos diferentes
recursos didácticos e agrupamentos variados, a metodoloxía prevé diversos ritmos e estratexias de
aprendizaxe, e contémplanse actividades de reforzo, ampliación e recuperación. E, posto que o centro conta
con alumnado estranxeiro, desenvolveranse actitudes integradoras orientadas a favorecer a acollida e a
atención educativa destes estudiantes. As opcións metodolóxicas escollidas, eminentemente activas, e a
variedade das actividades de aprendizaxe deben contribuír a esta atención individualizada. Se coa práctica
docente diaria se observase na aula a existencia de alumnos con especiais características tales que requirisen
formulacións particulares, ofrecerase a estes alumnos/as, co apoio e asesoramento do Departamento de
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Orientación, vías adaptadas ás súas necesidades, estratexias, recursos ou procedementos que permitan
afrontar e dar resposta á diversidade individual de capacidades, intereses, estilos, ritmos e dificultades de
aprendizaxe. Quedan excluídas do bacharelato as medidas extraordinarias, Estas vías específicas buscarían o
máximo desenvolvemento das súas capacidades para que puidesen acceder a metas iguais ás propostas aos
seus compañeiros. Poderán adoptarse as seguintes o conxunto de aspectos.
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 Proporanse actividades e exercicios de reforzo aos alumnos/as que o
necesiten.
 Priorizaranse os contidos en función dos seus intereses e motivacións.
 Partirase dos coñecementos previos dos alumnos/as.
Reforzo

 Fomentarase a variedade de contidos (procedimentais, conceptuais e
actitudinais)
 Tratarase de presentar os contidos interrelacionados e buscando, na medida
do posible, aplicacións reais dos mesmos.
 Priorizarase o facer dos alumnos/as.
 Descompoñeranse as tarefas en pasos, dos máis sinxelo aos máis complexo.

Ampliación
Agrupamentos

Prevense así mesmo actividades de ampliación, graduando a dificultade e os
ritmos das mesmas e realizando diferentes agrupamentos na aula.
Non se prevén agrupamentos específicos para a materia de bioloxía e xeoloxía.
No caso de alumnos cun desfase curricular significativo ou con necesidades educativas
especiais adaptarase o currículo co propósito de proporcionarlles unha atención o máis

ACI

axeitada e individualizada posible e a conseguinte proposta curricular específica.
Poderase aplicar en calquer momento ao longo do curso, tras realizar unha avaliación
psicopedagóxica e despóis do reforzo educativo.

PMAR

3º da ESO

5.2.13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
É conveniente que se faga algunha actividade complementaria (dentro do horario escolar e de obrigado
cumprimento) ou extraescolar (fóra do horario escolar e optativas) para que os alumnos/as comproben a
aplicación práctica dos contidos.
Na primeira Reunión de Departamento de cada curso proporanse as distintas actividades complementarias
e extraescolares que se realizarán nese curso, que aparecerán na acta correspondente e se comunicaran á
Dirección do Centro, procurando repartilas entre os distintos niveis.
Se o longo do curso aparece algunha oferta interesante solicitarase á Dirección.
5.2.14.CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO
 Nos primeiros días de clase, o profesor/a destinará unha sesión para informar ao alumnado das
características académicas da materia impartida neste nivel académico.
 Nas primeiras sesións informarase ao alumnado das medidas que se adoptaran no caso de vernos
obrigados a ensinanza non presencial.
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Igualmente, informará a secuenciación temporal da materia ao longo do curso.
Informará do tipo de material a usar (libro de texto, fotocopias, boletíns de problemas, resumes do tema,
material,...), onde se impartirán as clases (aula e laboratorio).
Explicar o sistema de avaliación.
Finalmente, indicar ao alumnado a dispoñibilidade da programación didáctica para a súa consulta en
calquera momento. Dita dispoñibilidade será:
o Por arquivo electrónico. Para elo, o centro dispón dunha páxina web dende a que se pode
descargar a programación didáctica, aportada polo seminario, para a súa consulta.

5.3.PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO
5.3.1.CARACTERÍSTICAS XERAIS
Características do centro
Situación:
Mencionada no apartado de Datos do Departamento
Centros adscritos:
CEIP Xunqueira I, CIEP Parada Campañó, CIEP San Bieito Lérez, CEIP Campolameiro
Características singulares
Ningunha destacable

Características do alumnado
Lingua materna dominante
Mencionada no arquivo de Datos do Departamento
Alumnado con NEAE no curso actual
Para o alumnado con dificultades na aprendizaxe, contémplase o programa de mellora da aprendizaxe e o
rendemento (PMAR). Así mesmo, para aqueles rapaces que ao longo do curso presente dificultades tomaranse
as medidas de adaptación curricular máis axeitadas en coordinación co departamento de orientación.
Problemas sociais destacados: (Abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso
escolar, etc.
Seguirase o protocolo establecido no plan de convivencia do centro.
Outras características
Ningunha destacable

5.3.2.CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS
A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuír durante a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) a
que o alumnado adquira uns coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha cultura
científica; os alumnos e alumnas deben identificarse como axentes activos, e recoñecer que das súas
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actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento do seu medio. Non se trata, 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 materia deberá 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. Durante esta etapa perséguese asentar os coñecementos xa
adquiridos, para ir construíndo curso a curso coñecementos e destrezas que permitan a alumnos e alumnas
ser cidadáns respectuosos consigo mesmos, cos demais e co medio, co material que utilizan ou que está á
súa disposición, responsables, capaces de ter criterios propios e de non perder o interese que teñen desde o
comezo da súa temperá actividade escolar por non deixar de aprender.
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. Os bloques a
desenvolver durante este curso serán os seguintes:
Bloque 1. A evolución da vida.
Bloque 2. A dinámica da Terra.
Bloque 3. Ecoloxía e o medio ambiente.
Bloque 4. Proxecto de investigación.
A temporalización ten un carácter orientativo, define a grandes trazos a distribución dos contidos para un
ano académico da materia de “Bioloxía e Xeoloxía” en 4º de ESO. Agora ben, como resulta lóxico, esta
temporalización estará suxeita a revisións segundo o curso avance, e os posíbles cambios reflictiranse nas
actas das diferentes reunións do Departamento de Ciencias Naturais.
A materia en 4º da ESO impártese en tres sesións semanais de 50 min o que dá un total de
aproximadamente 100 sesións lectivas, tendo en conta que o curso escolar comenza o 17 de setembro e
remata o 21 de xuño. As sesións asignadas a cada unha das unidades didácticas serían as seguintes:
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UNIDADES DIDÁCTICAS

Referencia

Avaliación
Tema/UD

Bloque
B1

B1.1
6.A

Libro texto

Contido

Probas

Temporalización
Mes

avaliación

Sesións

UB

Global
avaliación

A evolución da vida
Célula procariota e célula eucariota:
relacións evolutivas. Célula animal
e

célula

vexetal:

morfoloxía

6.1,6.2,6.3

e

función

organización

B1.2

celular dos

Núcleo y ciclo celular
Cromatina

seres vivos

B1.3

9

X

12

X

6.4,6.5
Setembro

cromosomas.
6.6

Cariotipo
Mitose

B1.4

e

e

meiose:

principais

procesos, importancia e significado

6.7,6.8

biolóxico
B1

A evolución da vida
Herdanza
e
transmisión
caracteres.

B1.9

de

Introdución

desenvolvemento

das

e

leis

7.1,7.5,7.6

de

Mendel
7. Herdanza e

B1.10

xenética
B1.11
B1.12
B1.13
1ª Avaliac.

B1
B1.5

Base cromosómica da herdanza
mendeliana

Outubro

Aplicación de las leyes de Mendel

7.4

Herdanza do sexo e herdanza

7.7,7.8

ligada ao sexo
Doenzas

hereditarias

máis

7.9,7.10

frecuentes e o seu alcance social
A evolución da vida
. Ácidos nucleicos: ADN e ARN

8.1

ADN e xenética molecular. Proceso
8.A información
e

B1.6

xenética

B 1.7

Expresión da información xenética.

B1.8

Mutacións. Relacións coa evolución
Técnicas da enxeñaría xenética

B1.
B1.15
B4
B4.1

Novembro

8.4

Código xenético

B1.14
B1.15

PROXECTO

8.2,8.3

de xene

a

manipulación

de replicación do ADN. Concepto

12

X

8.5
8.6,8.7

Aplicacións da enxeñaría xenética.

8.8,8.9

Biotecnoloxía. Bioética.

8.10,8.11

A evolución da vida
Aplicacións da enxeñaría xenética.
1º trimestre

Biotecnoloxía. Bioética
Proxecto de investigación
Método científico. Elaboración de hipóteses, e
comprobación

e

argumentación

a

partir

da

experimentación ou a observación.
B4.2

Artigo científico. Fontes de divulgación científica.
Proxecto

B4.3

de

investigación:

1ºtrimestre

organización.

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

LABORATORIO

B1
B1.4

A evolución da vida
Mitose e meiose

Dec

2
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UNIDADES DIDÁCTICAS

Referencia

Avaliación
Tema/UD

Bloque
B3
B3.1

Libro texto

Contido
Ecoloxía e medio ambiente
Compoñentes
e
estrutura

Temporalización
Mes

Probas
avaliación

Sesións

UB

12

X

6

X

Global
avaliación

do

ecosistema: comunidade e biótopo.

4.1,4.4

Hábitat e nicho ecolóxico
Factores ambientais e seres vivos.
B3.2

Factores limitantes e adaptacións.

4.2,4.3

Límite de tolerancia
Relacións
B3.3
4.Estrutura e
dinámica dos
ecosistemas

intraespecíficas

Influencia
B3.4

e

interespecíficas.
na

regulación

dos

4.5,4.6
Xaneiro/

ecosistemas

Febreiro

B3.5

Relacións tróficas: cadeas e redes

4.7

B3.6

Dinámica do ecosistema

4.9

B3.7

Ciclo da materia e fluxo da enerxía

4.10

B3.8

Pirámides ecolóxicas

4.8

Ciclos bioxeoquímicos e sucesións
B3.9

ecolóxicas
Eficiencia

B3.10

ecolóxica

aproveitamento

dos

4.10,4.11,4.12
4.13,4.14

e
recursos

4.9

alimentarios. Regra do 10 %
B3

Ecoloxía e medio ambiente
Actividade
humana
e

medio

ambiente. Impactos e valoración das
actividades

2ª

B3.11

Avaliac.

humanas

ecosistemas.

nos

Consecuencias

5.1,5.3,5.4
5.5,5.6

ambientais do consumo humano de
enerxía
Os recursos naturais e os seus
B3.12
5. A actividade

tipos. A superpoboación e as súas
consecuencias:

deforestación,

5.2,5.7

sobreexplotación, incendios, etc

humana e o

Os

medio ambiente

residuos

e

a

súa

Febreiro

xestión.

Coñecemento de técnicas sinxelas
B3.13

para

coñecer

o

contaminación

grao

e

de

5.9,5.10,5.11

depuración

ambiental
Uso de enerxías renovables como
factor
B3.14

fundamental

desenvolvemento
Consecuencias

para

un

sustentable.
ambientais

do

5.3,5.4
5.5,5.6
5.8,5.12

consumo humano de enerxía
B1
9. A orixe e a
evolución

da

B1.16

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

9.1,9.2

vida

Marzo
9.3,9.4
B1.17

Teorías

da

evolución.

Feito

e

7

X

9.5,9.6,9.7

mecanismos da evolución
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B 1.18
B1.19
B3

As árbores filoxenéticas no proceso
9.8,9.9

de evolución
Evolución

humana:

proceso

de
9.10,9.11

hominización
Ecoloxía e medio ambiente
Os residuos e a súa xestión.
Coñecemento de técnicas sinxelas

B3.13

para

coñecer

o

contaminación

e

grao

de

REPASO

2ºtrimestre

depuración

ambiental
PROXECTO

B4
B4.1

Proxecto de investigación
Método científico. Elaboración de hipóteses, e
comprobación

e

argumentación

a

partir

da

experimentación ou a observación.
B4.2

Artigo científico. Fontes de divulgación científica.

2ºtrimestre

Proxecto de investigación: organización. Participación
B4.3

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

B3
LABORATORIO

B3.14

Ecoloxía e medio ambiente
Uso de enerxías renovables como factor fundamental
para

un

desenvolvemento

sustentable.

Consecuencias ambientais do consumo humano de

Marzo

1

enerxía
UNIDADES DIDÁCTICAS
Avaliación

Tema/UD

Contido

Libro texto

A dinámica da Terra
Estrutura e composición da Terra.

1.1,1.2,1.3

Bloque
B2
B2.5

Referencia

1.Estrutura e

Modelos xeodinámico e xeoquímico.

dinámica da

A tectónica de placas e as súas

Terra

manifestacións. Evolución histórica da

1.4,1.5,

deriva continental

1.6,1.7

B2.6

á tectónica de

Temporalización
Mes

Probas

Sesións

Abril

8

Maio

9

Maio/Xuño

9

UD

Global
avalación

X

placas..
B2

B2.6

A dinámica da Terra
A tectónica de placas e as súas
manifestacións. Evolución histórica da
deriva continental

á tectónica de

2.1,2.2,2.3

placas.
3ªaval.

Evolución do relevo como resultado

2. Tectónica e
relevo

B2.7

da interacción da dinámica externa e
interna.

2.4,2.5,
2.6

X

Interpretación de mapas topográficos
B2.4

e realización de perfís topográficos.
Interpretación e datación de procesos

2.7,2.8

representados en cortes xeolóxicos.
B2

A dinámica da Terra
Historia da Terra. Orixe da Terra.
Tempo

3. A historia do
noso planeta

B2.1

xeolóxico:

ideas

históricas

sobre a idade da Terra. Principios e
procedementos

que

permiten

3.1,3.2,

X

reconstruír a súa historia. Utilización
do

actualismo

como

método

de

71

interpretación.
Eóns, eras xeolóxicas e períodos
B2.2

xeolóxicos:

situación

acontecementos

dos

xeolóxicos

3.6,3.7,3.8

e

3.9,3.10

biolóxicos importantes.
Os fósiles guía e o seu emprego para
B2.3

3.3,3.7,3.8

a datación e o estudo de procesos

3.9,3.10

xeolóxicos.
B2
B2.4

A dinámica da Terra
Interpretación de mapas topográficos e realización
de perfís topográficos. Interpretación e datación de

3ºtrimestre

procesos representados en cortes xeolóxicos.
B4
PROXECTO

B4.1

Proxecto de investigación
Método científico. Elaboración de hipóteses, e
comprobación

e

argumentación

a

partir

da

experimentación ou a observación.
B4.2

Artigo científico. Fontes de divulgación científica.
Proxecto

B4.3

de

investigación:

3ºtrimestre

organización.

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

B2
LABORATORIO

B2.3

A dinámica da Terra
Os fósiles guía e o seu emprego para a datación e o
estudo de procesos xeolóxicos.

Xuño

2

TOTAL…………………………………………………………….……. 92 sesións

O resto de sesións déixanse para a realización das diferentes probas e exames de cada avaliación.
Ademais a duración de cada unidade é aproximada, e pode variar en función do grao de comprensión
acadado polo alumnado en cada momento.
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5.3.3.RELACIÓN ENTRE OS CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE E ESTÁNDARES.CONCRECION DOS OBXECTIVOS DA ESO
Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de
logro (1)

Tema/UD

TODO O CURSO
Concrecion dos
Identif.

Identif.

Identific

obxectivos

contidos criterios Estándar

B4.1

Grao
Competencias

Estándares de aprendizaxe

clave

b▪c▪e▪f▪g

BXB.4.1.1

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación
mínimo

consecución
.

CAA

Temas transversais

Instrumentos
Prob

Prob Trab Trab

Cad Rúb Obs.

esc.

oral

Cla

ind

grup

(2)

CL EOE CA

TIC

EMP

٧

٧

٧

X

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

X

Utilizar fontes de
información

٧

٧

٧

X

X

Valorar o respecto do
traballo individual e en
grupo

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.

CMCCT

B4.1

Temas transversais

EC PV

Aplicar destrezas do
método da ciencia

CSIEE
CAA
B4.2

BXB4.2.1

b▪e▪f▪g▪h

CCL

Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

CMCCT
CAA
B4.2

B4.3

BXB4.3.1

b▪e▪f▪h▪o

CCL
CMCCT

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

X

X

CD
CAA
B4.4

BXB4.4.1

a▪b▪c▪d▪g

CSC

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

CSIEE

X

X

CCL
B4.3

BXB4.5.1

a▪b▪d▪e▪g▪

CSIEE

h▪o

CD

B4.5

CMCCT

BXB4.5.2

CCL

Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, Deseñar pequenos
de
os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, traballos
investigación sobre
para a súa presentación e a súa defensa na aula.
ecosistemas próximos
Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas
investigacións, tanto verbalmente como por escrito.

LENDA COMPETENCIAS CLAVE 3

Expresar as conclusións
sa súas investigacións

X

X

X

X

X

X

LENDA TEMAS TRANSVERSAIS

CCL

Comunicación lingüística

CL

Comprensión lectora

CMCCT

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía

EOE

Expresión oral e escrita

CD

Competencia dixital

CA

Comunicación audiovisual

CAA

Competencia aprender a aprender

TIC

Tecnoloxías da información e comunicación

CSC

Competencias sociais e cívicas

EMP

Emprendemento

CSIEE

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

EC

Educación cívica

CCEC

Conciencia e expresións culturais

PV

Prevención da violencia

(1)A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2)As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..

3

Son aquelas competencias que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadaní a activa, a inclusión social e o emprego
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X

Tema/UD
1

Grao

dos

Identif.

Identif.

obxectivos

contidos criterios Estándar

B2.6.

Identific

BXB2.6.1

Competencias

CAA

B2.5

g-f

B.2.7.

BXB2.7.1

B.2.8.

BXB2.8.1.

g

BXB2.9.1.
B.2.9.

BXB2.9.2
g-h

B2.6

g
g-b

B.2.10.

BXB2.10.1

B.2.11.

BXB2.11.1

B.2.12.

BXB2.12.1

g
B2.1

3

B2.2

BXB2.2.1

CAA
CSIEE
CAA
CAA
CMCCT
CAA
CMCCT
CAA
CCL
CAA
CAA
CSIEE

g-h

f

e-f

B2.2

B2.3

BXB2.3.1

B2.3

B2.4

BXB2.4.1

B2.4

B2.5

CMCCT

CAA

BXB2.5.1

CSC

.

CSIEE

BXB2.5.2
.

Estándares de aprendizaxe

clave

B2.6

2

Criterios de cualificación e instrumentos de
avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Concrecion

g

TRABALLO

PROXECTO/

3ª Avalliación

CSC

mínimo

consecucion

Temas transversais

Temas transversais

Instrumentos
Prob

Prob

Trab

Trab

Cad

Rúb Obs

esc.

oral

ind

grup

Cla

(2)

.

CL EOE CA TIC EMP EC PV

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

٧

٧

٧

X

X

Relacionar
Relaciona as características da estrutura interna da Terra e características da
estrutura interna da
asóciaas cos fenómenos superficiais.
Terra con fenómenos
superficiais

٧

٧

٧

X

X

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

٧

٧

٧

Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das Explicar o movemento
das placas litosféricas
placas litosféricas.

٧

Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no
relevo.

Interpretar as
consecuencias do
movemento das placas

Identifica as causas dos principais relevos terrestres.
Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos.

Relacionar o
movemento das placas
Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica cos procesos tectónicos
externa e interna.
Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a

X

X

X

X

X

X

X

٧

٧

X

X

X

٧

٧

X

X

X

X

X

X

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

X

X

X

X

٧

Categorizar os
acontecementos
Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos xeolóxicos, climáticos e
e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e biolóxicos que tiveron
lugar o longo da historia
recoñece algúns animais e plantas característicos de cada era.
da Terra
Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

unidades temporais na historia xeolóxica.

Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos..

X

٧

utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo as

xeolóxica.

X

X

X

X

X

X

٧

٧

X

X

٧

٧

X

X

Interpretación de mapa
Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os topográfico
principios de superposición de estratos, superposición de procesos
e correlación.
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2ª Avaliación

Criterios de cualificación e instrumentos de
avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Temas transversais

Tema/UD

T

Identif.

Identif.

Identific

contidos criterios Estándar

Concrecion

de obxectivos clave

BXB3.1.1.
B3.1

B3.1.

Competencias
Estándares de aprendizaxe

CMCCT
f▪h

BXB3.1.2.

CAA
CSIEE
CCL

g▪b▪f

B3.2.
B3.2

a-b
B3.3.

4

B3.3
B3.4
B3.5

CMCCT
CAA

BXB3.3.1.
g-f

B3.4.

BXB3.4.1.

B3.5.

BXB3.5.1.

CMCCT
h-f

CAA
CSC
CCL

B3.6
B3.7
B3.8

B3.6.

BXB3.6.1.

CSC
CCEC

a▪c▪m

B3.11
B3.12

B3.7.

BXB3.7.1.

CAA

BXB3.8.1.

CSC
CCL
CCEC

B3.8.

a-c

BXB3.8.2.

B3.9.

BXB3.9.1.

B3.14

B3.11. BXB3.11.1.

B3.13

B3.10. BXB3.10.1

b-f
CSC
CSIEE
a-g

a▪c▪m

BXB1.1.1.
6

B1.1

oral

ind

grup Cla

(2)

CL EOE CA

TI

EM E

C

P

C

PV

Grao mínimo consecucion

Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. Identificar o ecosistema
e os seus compoñentes

٧

٧

٧

X

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

X

X

X

X

relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais Analizar a relación
entre biotopo e
desencadeantes deste.
biocenose
Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento

٧

٧

٧

dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

importancia na conservación deste.
Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos
ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos reais.
Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e
valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas.

Recoñecer as relación
intraespecíficas na
regulación do
ecosistema

٧

٧

٧

X

Recoñecer os niveis
tróficos do ecosistema

٧

٧

٧

X

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

X

f▪h

B1.1.

CSC
CCL
CSC
CAA
CAA
CMCCT

importancia.

recursos

Relacionar a
transferencia de enerxía
tróficos e a súa eficiencia enerxética.
dos niveis tróficos co a
súa eficiencia
Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia Argumentar sobre como
as actuacións humanas
negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertización,
teñen influencia
esgotamento de recursos, etc.
negativa no ecosistema
Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis

ambiental e analiza desde distintos puntos de vista un problema Defender actuacións
para a mellora
ambiental do contorno próximo, elabora informes e preséntaos ambiental
utilizando distintos medios.

CD

٧

Describir procesos de
tratamento de residuos e
Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente
a importancia da
a súa recollida selectiva.
recollida seletiva
Destaca

a

importancia

das

enerxías

desenvolvemento sustentable do planeta.

renovables

para

o Destacar a importancia
das enerxías renovables

٧

٧

X

X

X

X

X

٧

٧

٧

recursos materiais.

X

٧

٧

Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

٧

X

X

X

X

X

X

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

Recoñecer órganulos
celulares e súa función

morfoloxía e función.

.
BXB1.1.2

recursos por parte do ser humano, e valora criticamente a súa xestion sustentable dos

Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora

CMCCT
CAA
CCL

5

B3.13

esc.

Obs.

Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns Valora as consecuencias da
a▪c▪g

B3.9
B3.10

Prob Trab Trab Cad Rúb

Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado,

CSC
CAA

BXB3.2.1.

Prob

Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías Recoñecer células ao

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

X

X

X
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B1.2

B1.2.

B1.3

B1.3.

B1.4

B1.4.

CAA

e esquemas gráficos.

f▪g

CCL
CAA

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

٧

٧

٧

X

X

g▪f

CMCCT

Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un Recoñecer nun cariotipo
os cromosomas
cariotipo.

٧

٧

٧

X

X

g▪f▪h

CMCCT
CAA

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

٧

٧

٧

X

X

BXB1.2.1.
BXB1.3.1.
BXB1.4.1.

Tema/UD

1ª Avaliación

Grao
Identif.

contidos

criterios de estándares obxectivos

B1.10

Identificación

BXB1.9.1.

Concrecion

f▪g▪h

B1.9.

B1.11
B1.12

B1.13

B1.10.

BXB1.10.1.

g

BXB1.11.1

a▪c▪g▪m

8

B1.6.

B1.7

B1.7.

B1.8

B1.8.

B1.14

B1.12.

B.1.15

B.1.13.

BXB1.7.1
BXB1.8.1

g-b
b-a
b

BXB1.13.1

g▪h▪m

▪a▪c▪g▪h

B1.16.

B1.17
B1.17.

9

g-h

BXB1.12.1.

BXB1.16.1.

B1.16

CMCCT
CAA
CCEC
CAA
CSIEE

CAA
CSIEE
BXB1.6.1

BXB1.17.1.

CAA
CAA
CSIEE
CMCCT
CAA
CMCCT
CSIEE
CSC
CSIEE
CAA
CMCCT
CAA

g-h
CAA

B1.18

B1.18.

B1.19

B1.19.

BXB1.18.1.

Estándares de aprendizaxe

clave

Recoñecer os principios
Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao básicos da xenética
mendeliana Resolver
sexo.
problemas de xenética
Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance

CMCCT
CCL

Prob

Prob Trab Trab Cad Rúb

esc.

oral

ind

grup Cla

٧

٧

X

X
X

Temas transversais

Instrumentos
Obs.

(2)

CL

٧

EOE CA

TIC

EMP

X

X

X

X

X

social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias,

X

EC PV

X

utilizando árbores xenealóxicas.

Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.

Distinguir os
compoñentes dos ácidos
nucleicos

Recoñece a función do ADN como portador da información xenética,
e relaciónao co concepto de xene.
Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código
xenético.
Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos.
Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética.
Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación
terapéutica e reprodutiva.

Utilización do código
xenético
Recoñecer en que
consisten as mutacións
e os tipos
Distingue técnicas de
traballo en enxeñaría
xenética

selección natural.

Recoñece e describe as fases da hominización.

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

Describir técnicas de
clonación

Distinguir deferencias
Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, entre lamarkismo,
darwinismo e
darwinismo e neodarwinismo.
neodarwinismo
Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e

g
g-h-b

consecución

problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres.

Interpreta árbores filoxenéticas.
BXB1.19.1

mínimo

X

Temas transversais

avaliación

Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve

g▪f▪h

B1.5.

B1.6

Competencias

CMCCT
CSC

B1.11.
BXB1.5.1

B1.5

Criterios de cualificación e instrumentos de

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Identif.

B1.9

7

M.O. e en esquemas

Describir o proceso de
hominización

X

٧

X

٧

٧

X

٧

X

٧

٧

X

X

X

٧

٧

X

X

X

٧

X

X

X

٧

٧

X

٧

٧

Relaciona a variabilidade
xenétic,adaptación e
selección natural

X

٧

X

X

X

X

X

X
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PROXECTO

B.1.14.
B1.15

B.1.15.

BXB1.14.1

a▪c▪g

BXB1.15.1

a▪c▪d

CSC
CSIEE.
CSC

Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría Analizar implicacións
éticas e sociais da
xenética.
enxeñaría xenética
Analizar as consecuencias
Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no
dos avances
campo da biotecnoloxía.
biotecnolóxicos

٧

٧

X

X

X

٧

٧

X

X

X

O
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5.3.4.METODOLOXÍA DIDÁCTICA
5.3.4.1.Estratexias metodolóxicas
5.3.4.1.1.Aspectos xerais
 A metodoloxía deberá ampliar e facer evolucionar os coñecementos do alumnado fomentando

a

autoestima e a motivación.
 Interesará coñecer a competencia inicial do alumnado: as ideas previas do alumnado, observar se son
erróneas para intentar modificalas e, se son incompletas ou parcialmente correctas, realizar unha maior
profundización.
 A exposición por parte do profesorado debe ser motivadora, personificada respectando os diferentes
ritmos e estilos de parendizaxe causados pola diversidade propia dentro da aula e funcional, con
exemplificacións e problemas cuxa temática estea relacionada co alumnado.
 Débese procurar que as actividades viren en torno á formulación de problemas, de modo que o grupo, os
subgrupos de traballo ou cada alumno/a asuman e dicir, participen do proceso, efectuando a súa propia
actividade e aprendendo dela. Neste sentido, sería conveniente potenciar as metodoloxías activas,
traballando con tarefas ou proxectos que combinen tanto traballo individual como cooperativo e cuxo
carácter integrador e globalizador facilite a inclusión, a interacción e tamén a adquisición das
competencias claves.
 As actividades han de expoñerse debidamente contextualizadas, de maneira que o alumnado comprenda
que a súa realización é necesaria como forma de buscar posibles respostas a preguntas ou problemas
previamente formulados buscando a significatividade do aprendido.
 •

As tarefas experimentais, de laboratorio, de taller, de aula, e calquera outra actividade deben

entenderse deste xeito. Por iso, os traballos prácticos, de carácter experimental, han de gardar unha
estreita relación cos contidos que nese momento estéanse traballando no aula. Neste senso, o papel do
profesor/a será meramente facilitador.
 Equilibrio entre as actividades teóricas e as prácticas, procurando que estas últimas estean relacionadas
con diferentes aspectos da vida cotiá e da realidade do alumnado.
 Igualmente, dada a súa crecente importancia, débese potenciar o uso das tecnoloxías da información e a
comunicación. O computador pode utilizarse para buscar información, e para tratala e presentala, así
como para realizar simulacións interactivas e representar fenómenos de difícil realización experimental,
tendo en conta que a utilización destes medios require unha planificación adecuada que valore os
obxectivos que se pretende conseguir.
 Buscarase unha avaliación formativa onde o profesor/a represente un papel facilitador das fontes de
información.

5.3.4.1.2.Estratexias metodolóxicas – Detalle
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Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as que
destacan:
 Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e resumos.
 Trataremos de fomentar o uso das TIC.
 Fomentaranse o autoaprendizaxe e o pensamento crítico e creativo.
 Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre
documentos, textos ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise do documento, dos
gráficos, mapas ou táboas de datos presentes nel.
 Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de liñas do
tempo, gráficos e mapas.
 Seguirase un modelo experiencial na resolución de problemas.
 Favoreceranse os obradoiros, os estudos de casos e as simulacións.
 Darase importancia á aprendizaxe cooperativa e ao traballo por tarefas ou por proxectos.

5.3.4.1.3.Secuenciación habitual de traballo na aula
Para intentar levar a práctica estes principios metodolóxicos o deseño da aprendizaxe queda estruturado en
TRES fases:






Fase inicial: O inicio de cada Unidade Didáctica, o profesor/a fará unha introdución á mesma, que
incluirá os obxectivos a conseguir e comentará co grupo os coñecementos previos que podan ter sobre
a materia, para detectar as ideas preconcebidas e motivar e despertar interés hacia o tema a través do
diálogo cos alumnos/as.
Fase directiva: Posteriormente se pasará a explicar os contidos conceptuais intercalando actividades
de aprendizaxe, como poden ser realizar esquemas, mapas conceptuais, ou resolver exercicios e casos
prácticos; limitándose o profesor/a a labores de coordinación e orientación, prestando especial
atención os grupos de alumnos/as que teñan máis dificultades e propondo en caso de ser necesario
actividades de reforzo ou ampliación. A finalidade das actividades é facilitar a comprensión e
interpretación dos contidos conceptuais, e aplicar os coñecementos adquiridos a distintas situacións.
Fase autónoma: Ao finalizar cada unidade didáctica, se proporán aos alumnos/as a resolución
dalgunhas actividades que faciliten a mellor comprensión do tema e o seu estudo.

As sesións de 50 minutos se distribuirán do seguinte xeito:
 Resolución de dúbidas da sesión anterior e corrección dos exercicis pendentes.
 Lectura e comprensión de textos con análise de documentos, respostas e preguntas.
 Exposición de forma motivadora de novos contidos mediante power point, mapas, gráficos, textos,
fotos ou animacións.
 Afianzamento dos contidos mediante fichas, documentos, exercicios escritos ou dixitais que servirán
ao profesor/a como punto de referencia para aportar novas fichas básicas, de reforzo ou de
afondamento. A nivel persoal o alumnado deberá:
 Ler de novo os textos ou o material facilitado na aula.
 Resolver problemas plantexados na aula.
 Comentar documentos, mapas ou gráficas.
 Memorizar de xeito comprensivo.
Para avaliar o traballo diario levarase a cabo:
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Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas).
Exposicións orais.
Probas escritas.
Traballos individuais e en grupo.
Observación do traballo na aula.
5.3.4.1.4.Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materiais,
recursos

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de decisión
metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito:

Agrupamentos

Tempos

Espazos

Material

Impreso

Audiovisual
Instrumental

Recursos informáticos

Tarefas individuais.
Agrupamentos flexibles.
Traballos por parellas.
Actividades en pequenos grupos.
Gran grupo.
Grupo interclase.
Actividades a realizar no transcurso da clase,
Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións,
Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o trimestre
ou
 Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o curso.
 Aula dotada con pantalle e proxector.
 Laboratorio.
 Biblioteca.
 Aula de informática.
 Recinto escolar.
 Exteriores ao centro.
 Libro de texto e material didáctico fotocopiable para traballar os
contidos: “Bioloxía e Xeoloxía” Editorial Santillana (2016)”. O
departamento didáctico escolle este libro de texto porque:
5. É adecuado para o nivel de coñecementos dos alumnos/as.
6. Ten actividades para practicar e son de diferente dificultade.
7. Está elaborado en galego e nestes intres é o que máis se adapta
ao currículo da materia aprobado pola Comunidade Autónoma de
Galicia.
 O libro de texto non se considera como único recurso para a
realización de actividades, se non que o propio profesor/a tamén
planificará e elaborará actividades adaptadas aos contidos
propostos nesta programación e ás características do alumnado.
 Material da biblioteca: enciclopedias, diccionario de termos
científicos e da natureza, enciclopedias, monografías, prensa.
 Vídeos ou CDs documentais.
 Internet que é hoxe a principal fonte de datos que podemos ter a
man.
 Aula virtual do centro asignada pola Xefatura de Estudos.
 Encerado e mapas murais. Pantalla de proxección.
 Material de laboratorio en xeral.
 PC, Pantalla dixital, Canón.
 Procesador de textos e Power Point.
 Webquest:
 Proxectos en Red (aprendizaxe interactivo)
 Páxinas Web especializadas en educación e na aprendizaxe das
Ciencias da Natureza e outras páxinas de interese para a
recollida de información.
 Webs institucionais:
 www.edu.xunta.es/recursos
 www.pntic.mec.es
 www.xunta.esconselle/cma
 Portais educativos:
 http://www.sixa.es/es
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O entorno como recurso
Outros recursos

 Medio físico e natural.
 O medio transformado polo home.
 Material de laboratorio

5.3.5. AVALIACIÓN INICIAL,DETECCIÓN DE APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO CURSO
2020-2021 E PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN
5.1.5.1.Procedemento para avaliación inicial
Ao inicio do curso, nas primeiras semanas do curso acadêmico, levarase a cabo unha proba para coñecer o
nivel de contidos manexados polo alumnado. O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos
aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección
de alumnado con posibles dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita
información servirá ao profesorado para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de
reforzo ou ampliación se fose necesario. Dita proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na
exposición dos contidos para o novo curso. Consistirá nunha proba con preguntas tipo test, preguntas curtas,
confección de mapas ou gráficas relacionados cos estándares de aprendizaxe. . Os resultados da proba inicial
daránse a coñecer durante a reunión establecida polo centro ao inicio do curso e na que se encontrará a
totalidade da xunta avaliadora. Será o titor/a quen porá os resultados obtidos en coñecemento das familias.
En función dos resultados obtidos levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes coa finalidade de que
o alumnado recupere as aprendizaxes imprenscindibles.
5.1.5.2 Plan de reforzo
Para a adquisición de aprendizaxes non adquiridas faranse actividades que favorezcan o auto aprendizaxe,
e pensamento crítico.Estas actividades trataran de realizarse en cada un dos temas que se imparten como
unha medida de adquisión de ideas previas a materia.









Actividades de reforzó que se poderan realizar:
Boletíns de exercicios
Cuestions practicasv
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula virtual
Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

5.3.6. AVALIACIÓN CONTINUA
5.3.6.1.Procedemento para a avaliación continua
A avaliación será continua e sumativa, Avaliarase a aprendizaxe:
 No interior da aula, durante o desenvolvemento dos bloques de contidos e das correspondentes
probas obxectivas.
 No laboratorio, durante o desenvolvemento das prácticas.
 Fóra da aula, cos traballos obrigatorios e as actividades que se leven a cabo fóra do recinto escolar.
5.3.6.2. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación
INSTRUMENTOS
En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante:
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 Unha ou varias probas escritas por avaliación de tipo obxectivo, nas que se medirán os
contidos e competencias claves.A nota será a media das probas.
 Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de
grupo.
 Rexistro do traballo diario na aula onde se terán en conta as actitudes, a asistencia, a
puntualidade, o traballo na clase....
 Outros documentos: cuaderno de clase, gráficos ou textos, elemento de diagnóstico
(rúbrica).
 Debates e intervencións.
 Representacións e dramatizacións. Elaboracións multimedia.
 Probas de avaliación externa.

INSTRUMENTOS/ PROCEDEMENTOS/ CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios empregados deben ser coñecidos polo alumnado coa anticipación suficiente; os
xerais no inicio do curso, e os específicos da proba ou actividade coa anticipación necesaria. O
baremo da nota constará dos seguintes apartados:
PROCEDEMENT
OS

INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
 Faranse unha ou

varias probas obxectivas por avaliación de

cuestións a desenvolver, relacionar, verdadeiro/falso.... A nota será
a media das mesmas.
 As probas poderán incluir: cuestións, resolución de problemas;
interpretación de esquemas; test de verdadeiro - falso, textos;
elaboración de esquemas, gráficas ou mapas conceptuais.
Probas escritas
85% da nota

 O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba,
poderá levar consigo que a avaliación á cal pertenza a proba, lle
sexa cualificada como non superada coa nota mínima.
 De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que
presente o mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación
médica ou de deber inexcusable, de carácter público ou privado
para a non asistencia a dita proba. A data da proba será fixada polo
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profesor/a da materia.
 Ao final do trimestre, só se realizará a media aritmética das probas
se o alumno/a posúe unha nota, en cada proba, igual ou superior a
tres.
Probas orais

Salvo casos excepcionais non se contempla a realización de probas
orais.
Valoraranse de 0 a 0,5 puntos. Incluirá:
 Elaboración de traballos individuais ou en equipo.
As actividades a realizar fóra das horas da propia clase, deben ser
voluntarias (para subir nota) aínda que se pedirán actividades

Traballos

obrigatorias como por exemplo, a presentación de informes ou

5% da nota

traballos escritos ao final da cada trimestre. Neste punto, os alumnos/as
executarán un traballo (facilitado polo profesor/a). Valorarase a
presentación en data, orixinalidade, curiosidade, a expresión e a
claridade de conceptos, sen faltas de ortografía.
 Se non se fan a nota deste apartado na avaliación será un 0.
Caderno de clase._ Valorarase de 0 a 0,5 puntos.
Recollerase ao remate de cada trimestre para comprobar que teñen
realizadas nel as tarefas diarias; valorarase: que se encontren feitas,
correxidas, cos enunciados das actividades realizadas, anotacións,
resumes e esquemas, caligrafía, ortografía correcta e boa presentación.
Si polos problemas derivados do COVID este ano fose aconsellable
non recoller libretas, esta nota sería engadida ao traballo diário.

Observación

Traballo diario._ Valorarase de 0 a 0,5 puntos.
A observación sistemática da actividade diaria do alumno/a na aula

directa e rexistro

consistirá en tomar notas da actitude e aptitude do alumnado cara a

10% da nota

materia:


Realización na aula, na casa, individualmente ou en grupo das
tarefas (fichas e actividades) indicadas ou facilitadas polo
profesor/a.



Boletíns de cuestións con actividades, por sorpresa, a resolver na
aula co material exclusivo de cada alumno/a con presentacións,
gráficos ou esquemas, resolución de problemas e cuestións
teóricas.
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Resposta a preguntas na aula.



Participación. Coherencia. Interés mostrado.
Respeto



ás

opinións

e

intervencións

dos

compañeiros/as.


Actitude crítica ante os problemas plantexados.



Facilidade de expresión oral. Lectura comprensiva
de textos.



Capacidade de relacionar uns conceptos con outros.



Laboratorio.

Desenvolvemento

correcto

das

prácticas.
Respeto ás normas de convivencia, colaboración e



responsabilidade.
Recollida de accións correctoras de maneira



continua. Neste puntos terase en conta a asistencia e a
puntualidade de tal xeito que:
- Anotarase a asistencia e puntualidade do alumno/a.
- Anotarase a actitude pasiva ou negativa do alumnado en forma de
apercibimentos que figurarán na xefatura de estudos por escrito e
o número de interrupcións, que non veñen ao caso, perante as
explicacións da materia. Comunicarase ao alumno/a na aula,
quedando constancia no libro do profesor/a
- Do mesmo xeito anotarase a actitude positiva cando, requerida a
súa participación explícita ou voluntaria, nas actividades da aula a
súa colaboración é absolutamente correcta. Quedará constancia no
libro do profesor/a.


Corrección das deficiencias na aprendizaxe ou
atención á diversidade no intre de se detectar, mediante
explicacións complementarias e a realización/ corrección das
actividades de reforzo correspondentes de carácter voluntario ou
obrigatorio (segundo a actitude do alumnado, número de
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alumnos/as a recuperar, tempo dispoñible, etc.); o proceso poderá
rematar cunha proba obxectiva de recuperación.
As actividades na clase poden ser rexistradas mediante:
 Anotacións puntuais diarias (clásicos “positivos” e “negativos”).
 Recollida de actividades de grupo, individuais, traballos ou
informes

(complementados

con

observacións

individuais,

dependendo do noso propio traballo, do número de alumnos/as, do
tema en si, etc.)
 Rúbricas de tarefas especialmente creadas para a súa avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións) e
cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

O sistema de baremación aquí indicado non exclúe que o profesor/a o poida modificar lixeiramente si se
aprecian circunstancias que así o aconsellen, tales como poden ser o nivel inicial do/a alumno/a, as súas
capacidades de aprendizaxe, etc.
Sistema de cualificación.
CUALIFICACIÓN CUANTITATIVA.
Criterios de corrección de probas escritas:


Avaliación de contidos e competencias claves, cada actividade da proba cualificarase coa
puntuación máxima dese apartado se se resolveu correctamente. No caso de que a resolución
non sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún/s elementos esenciais, poderase
valorar coa parte proporcional da puntuación correspondente aos contidos expresados
correctamente.
A cualificación máxima da proba será de 8,5 puntos, ou sobre 10 e logo ponderarase sobre
8,5.

Criterios de corrección dos traballos:


Avaliación de contidos e competencias claves, empregarase a rúbrica terá como clave para
o diagnóstico a rúbrica correspondente á/ ás unidades:
 MB representa o 100% do total da nota dese exercicio.
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 B representa o 90% do total da nota dese exercicio.
 R↑ representa o 75% do total da nota da nota dese exercicio.
 R representa o 50% do total da nota da nota dese exercicio.
 R↓ representa o 25% do total da nota da nota dese exercicio.
 Mal representa o 0% do total da nota da nota dese exercicio.
A cualificación máxima será de 0,5 puntos (baixarase 0,05 puntos por cada expresión
incorrecta e 0,01 puntos por cada tilde ata un máximo de 0,5 puntos). Avaliaranse en todos os
apartados as competencias.
CUALIFICACIÓN CUALITATIVA:
Criterios de corrección de probas escritas:
Na corrección, valoraranse os seguintes criterios, tanto nos exercicios teóricos como nos
prácticos:


Orde, presentación, limpeza, claridade nos razoamentos e precisión nos cálculos
numéricos.



Os exames serán realizados con bolígrafo azul ou negro. Non se permite a utilización
do lapis, salvo especificación do profesor.



Faltas de ortografía e erros gramaticais.



As preguntas teóricas deben estar ben razoadas, afondando nos conceptos a aplicar e
non deixando ningún aspecto sen xustificar. En aquelas cuestións tipo test, nas que se lle
ofrece ao/á alumno/a varias posibles respostas, a simple elección dunha delas, aínda que
sexa a correcta, non suporá puntuación algunha se a resposta non está correctamente razoada
e xustificada.



Nas preguntas a desenvolver, ademais de considerar a medida en que se axusta o
contido da resposta ao que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á claridade
expositiva e á utilización axeitada dos conceptos fundamentais. Tamén se valorará
positivamente a elaboración dun esquema-guión no que se resuma o contido da resposta.



No relativo ás preguntas prácticas (problemas), na valoración de cada un dos
apartados nos que se pida efectuar un cálculo, terase en conta non só o resultado puntual,
senón tamén a corrección (coherencia) da formulación.



O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo
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que a proba á cal pertenza o exame, lle sexa cualificada coa nota mínima.
A nota total de cada avaliación sairá da suma dos tres apartados anteriores:
 Media aritmética das probas escritas (só se fará media das probas cando a nota deles sexa
igual ou superior a 3. Menos dun 3 nunha ou varias probas escritas equivale a
suspenso).85% da nota.
 5% da nota correspondente do/s traballos individuais e colectivos.
 10% da nota correspondente do traballo diario.
Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha nota igual ou
superior a cinco.
Faranse tres probas de recuperación, unha por cada avaliación, logo de pasar a avaliación
correspondente. A proba versará sobre aqueles estándares cuxo grado mínimo de consecución
sexa superior ao 80 %.
5.3.7.- AVALIACIÓN FINAL (ORDINARIA)
Para aprobar en xuño hai que aprobar todas as avaliacións (avaliación continua).
A nota final na convocatoria ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres avaliacións e só se
realizará cando se posúan as 3 avaliacións aprobadas.
A nota final da materia poderase mellorar coas actividades para o período comprendido entre a terceira
avaliación e a avaliación final da ESO nun máximo de 0,5 puntos.
O alumnado que non teña aprobado deberá facer unha proba final de recuperación.
5.3.7.1.Quen debe ir a proba final?
Só irán á proba final o alumnado:
 Que teña algunha avaliación suspensa.
 Cuxa media das tres avaliacións sexa inferior a 5.
5.3.7.2.En que consistirá a proba?
Consistirá nunha proba escrita daqueles estándares que o alumno/a non teña superados, podendo ser:





Dunha parte dos contidos
Dunha parte da avaliación
De dúas avaliacións
Ou da totalidade da materia.

5.3.7.3.Como se elabora a cualificación final para o alumnado que tivo que presentarse a proba final de
curso.
A elaboración da nota final dependerá da proba escrita final realizada:


Se a proba foi realizada da totalidade dos contidos do curso, a nota sairá de dita proba. Cada actividade
cualificarase coa puntuación máxima dese apartado se se resolveu correctamente. No caso de que a
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resolución non sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún ou algúns elementos esenciais,
ponderase a cualificación segundo a parte executada correctamente.
Para considerar superada a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos explicados
correctamente.


Se a proba foi realizada só dunha parte dos contidos do curso, para a nota final levaranse a cabo os
seguintes pasos:
 A cualificación da proba realizada calcularase do seguinte xeito: 80% da nota da proba máis o
20% da nota que tivese na avaliación que agora pretende recuperar.
 A nota final sairá da media aritmética que resulte da nota sacada en dita proba e a nota das
avaliacións aprobadas.

5.3.7.4 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A
TERCEIRA AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL NA ESO.
A metodoloxía empregada será a mesma que a indicada anteriormente para todo o curso académico.
Para o alumnado que teña que presentarse a avaliación final, faránse actividades relacionadas cos
contidos do curso sobre os que versan as probas que teñan que realizar. Así mesmo tratarase de
axudar ao alumno para favorecer e facilitar a superación das probas aclarando dúbidas, repasando
conceptos, repasando fichas de actividades…
Para o alumnado que non teña que presentarse a avaliación final faranse actividades de curiosidade,
ampliación, lectura e comprensión de textos, análise de documentos … , que lle permitan mellorar a
nota final do curso.( máximo 0,5 puntos)






5.2.9.MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
5.2.9.1.Plan de traballo
Para o alumnado que teña pendente esta materia de anos anteriores, o Departamento elaborará varias
probas a desenvolver ao longo do curso co obxecto de que podan superar dita materia.
Ao comezo do curso informarase ao alumnado acerca das probas e os contidos dos que se deberán
examinar, así como das datas das mesmas.
As probas de pendentes serán elaborados por todos os membros do Departamento.
O profesor/a de referencia atendendo os criterios de avaliación establecidos o longo do curso
cualificará positiva ou negativamente a superación de materias pendentes.

5-2.9.2.Procedementos e instrumentos de avaliación
PROCEDEMENTOS
INSTRUMENTOS
Daráselle ao alumnado dous boletíns cos mínimos esixibles da materia para

Boletíns de traballo

realizar ao longo do curso e que deberán ser entregados nas datas sinalada
para a súa posterior corrección.

Probas escritas

Obligatorias para todo o alumnado
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Realizaranse dúas probas escritas durante o curso.


Estas probas sairán das preguntas que aparecen no boletín
correspondente e para considerar apto ao alumno/a éste deberá sacar
unha nota igual ou superior a cinco en cada proba.



As probas realizaranse nos meses de xaneiro ou febreiro, e de abril ou
maio.



Se lumnado que supere os contidos das dúas probas, terá aprobada a
materia.



Se unha das probas está suspensa e a outra aprobada, poderá
compensarse unha nota coa outra calculando a media aritmética
sempre que teñan un mínimo de tres puntosnas probas.



Se unha das probasposúe unha nota inferior a tres poderase facer unha
recuperación da mesma a finais de maio, principios de xuño.

Estarán obrigados/as a recuperación o alumnado teña unha nota media
aritmética inferior a cinco nas probas escritas realizadas durante o curso.


Realizaráse unha proba escrita

do 6 ao 22 de Xuño Esta proba sairá

das preguntas que aparecen nos boletíns correspondentes entregados

Mecanismo de

e traballados ao longo do curso.

recuperación

Para considerar apto ao alumno/a este deberá sacar unha nota igual ou
superior a cinco en dita proba.

Criterios de cualificación
Durante o curso


Avaliarase ao alumnado de 0 a 10 mediante dúas vías:


Mediante os boletíns:30% da nota

 Mediante probas escritas cuxas preguntas sairán do boletín: 70% da nota
Na proba final de Xuño.


Avaliarase ao alumnado de 0 a 10.



A proba escrita representará o 100% da nota.
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5.3.10. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE
É necesario que o profesor/a leve a cabo un control do seu traballo para comprobar a eficacia do mesmo,
valorando a súa relación coa labor docente, co alumno/a e coa materia. Os indicadores de logro se recollen
nos dous seguintes cuestionarios, que se cubrirán ao final do curso e que posteriormente se incorporarán na
memoria final do Departamento.
5.3.10.1.Proceso de ensino
Proceso de ensino:
1 2 3 4
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

5.3.10.2.Práctica docente
Práctica docente:

1 2 3 4

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a atar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?
6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?
9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?
10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?
11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?
12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares
14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?
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5.3.10.3. Avaliación da programación didáctica




Reunións de departamento, nas que se analizará o grao de avance na materia en
relación á programación, así como diversos cambios propostos para adaptarse ás
necesidades educativos do alumnado.
Memoria de final de curso, onde se reflexarán os contidos impartidos da
programación anual, cambios propostos na mesma para sucesivos cursos ou
problemas á hora de poñer en práctica o acordado na mesma.
Ademais, darémoslle resposta ao seguinte cuestionario ao final de curso e o
incroporaremos a memoria do Departamento:

Mecanismo de avaliación e modificación de programación didáctica
(Indicadores de logro)

Escala
1 2
3

4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/ temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación?
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

ESCALA:

1.

Moi be
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2.

Ben

3.

Suficiente

4.

Insuficiente.
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5.3.11. ATENCIÓN A DIVERSIDADE
Esta programación será aberta e flexible, para poder atender á diversidade do alumnado e intentar previr
ou evitar a aparición de dificultades de aprendizaxe. Para iso, é importante personalizar o proceso de
ensinanza-aprendizaxe e fomentar que o alumnado traballe en colaboración a fin de conseguir superar as
deficiencias de cada un. As actividades de clase atenderán principalmente o traballo en equipo e a axuda
recíproca entre o alumnado. Ademais, o diálogo profesor-alumnos/as debe ser continuo a fin de facilitar a
adaptación de determinadas actividades ao nivel de coñecementos e capacidades de cada alumno/a. Durante
o desenvolvemento do traballo na aula, artellaranse os mecanismos necesarios para facilitar a atención á
diversidade do alumnado, a partir da flexibilidade dos diferentes elementos formativos: os contidos
organízanse en básicos e complementarios, as actividades gradúanse en dificultade, empregamos diferentes
recursos didácticos e agrupamentos variados, a metodoloxía prevé diversos ritmos e estratexias de
aprendizaxe, e contémplanse actividades de reforzo, ampliación e recuperación. E, posto que o centro conta
con alumnado estranxeiro, desenvolveranse actitudes integradoras orientadas a favorecer a acollida e a
atención educativa destes estudiantes. As opcións metodolóxicas escollidas, eminentemente activas, e a
variedade das actividades de aprendizaxe deben contribuír a esta atención individualizada. Se coa práctica
docente diaria se observase na aula a existencia de alumnos con especiais características tales que requirisen
formulacións particulares, ofrecerase a estes alumnos/as, co apoio e asesoramento do Departamento de
Orientación, vías adaptadas ás súas necesidades, estratexias, recursos ou procedementos que permitan
afrontar e dar resposta á diversidade individual de capacidades, intereses, estilos, ritmos e dificultades de
aprendizaxe. Quedan excluídas do bacharelato as medidas extraordinarias, Estas vías específicas buscarían o
máximo desenvolvemento das súas capacidades para que puidesen acceder a metas iguais ás propostas aos
seus compañeiros. Poderán adoptarse as seguintes o conxunto de aspectos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
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 Proporanse actividades e exercicios de reforzo aos alumnos/as que o
necesiten.
 Priorizaranse os contidos en función dos seus intereses e motivacións.
 Partirase dos coñecementos previos dos alumnos/as.
Reforzo

 Fomentarase a variedade de contidos (procedimentais, conceptuais e
actitudinais)
 Tratarase de presentar os contidos interrelacionados e buscando, na medida
do posible, aplicacións reais dos mesmos.
 Priorizarase o facer dos alumnos/as.
 Descompoñeranse as tarefas en pasos, dos máis sinxelo aos máis complexo.

Ampliación

Prevense así mesmo actividades de ampliación, graduando a dificultade e os
ritmos das mesmas e realizando diferentes agrupamentos na aula.

Agrupamento Non se prevén agrupamentos específicos para a materia de bioloxía e xeoloxía.
s
No caso de alumnos cun desfase curricular significativo ou con necesidades
educativas especiais adaptarase o currículo co propósito de proporcionarlles unha
ACI

atención o máis axeitada e individualizada posible e a conseguinte proposta
curricular específica.
Poderase aplicar en calquer momento ao longo do curso, tras realizar unha
avaliación psicopedagóxica e despóis do reforzo educativo.

5.3.12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
É conveniente que se faga algunha actividade complementaria (dentro do horario escolar e de obrigado
cumprimento) ou extraescolar (fóra do horario escolar e optativas) para que os alumnos/as comproben a
aplicación práctica dos contidos.
Na primeira Reunión de Departamento de cada curso proporanse as distintas actividades complementarias
e extraescolares que se realizarán nese curso, que aparecerán na acta correspondente e se comunicaran á
Dirección do Centro, procurando repartilas entre os distintos niveis.
Se o longo do curso aparece algunha oferta interesante solicitarase á Dirección.
5.3.13. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO






Nos primeiros días de clase, o profesor/a destinará unha sesión para informar ao alumnado das
características académicas da materia impartida neste nivel académico.
Igualmente, informará a secuenciación temporal da materia ao longo do curso.
Informará do tipo de material a usar (libro de texto, fotocopias, boletíns de problemas, resumes do tema,
material,...), onde se impartirán as clases (aula e laboratorio).
Explicar o sistema de avaliación.
Finalmente, indicar ao alumnado a dispoñibilidade da programación didáctica para a súa consulta en
calquera momento. Dita dispoñibilidade será :
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o Por arquivo electrónico. Para elo, o centro dispón dunha páxina web dende a que se pode

descargar a programación didáctica, aportada polo seminario, para a súa consulta.
5.4.-PROGRAMACIÓN DO ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO II PMAR
5.4.1.-CARACTERÍSTICAS XERAIS
Características do centro
Situación:
Mencionada no apartado de Datos do Departamento
Centros adscritos:
CEIP Xunqueira I, CIEP Parada Campañó, CIEP San Bieito Lérez, CEIP Campolameiro
Características singulares
Ningunha destacable

Características do alumnado
Lingua materna dominante
Mencionada no arquivo de Datos do Departamento
Alumnado con NEAE no curso actual
Para o alumnado con dificultades na aprendizaxe, contémplase o programa de mellora da aprendizaxe e o
rendemento (PMAR). Así mesmo, para aqueles rapaces que ao longo do curso presente dificultades tomaranse
as medidas de adaptación curricular máis axeitadas en coordinación co departamento de orientación.
Problemas sociais destacados: (Abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso
escolar, etc.
Seguirase o protocolo establecido no plan de convivencia do centro.
Outras características
Ningunha destacable

5.4.2.- CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS
Os bloques a desenvolver durante este curso serán os seguintes:
Bloque 1. Metodoloxía científica e matemática. Procesos, métodos e actitudes
Bloque 2. As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Bloque 3. O relevo terrestre e a súa evolución
Bloque 4. A materia
Bloque 5. Os cambios químicos
Bloque 6. Números e Álxebra
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Bloque 7. Xeometría
Bloque 8. Funcións
Bloque 9. Estatística

Bloque 1. Metodoloxía científica e matemática. Procesos, métodos e actitudes
Contidos:
Planificación do proceso de resolución de problemas científico-matemáticos. A metodoloxía científica. Características básicas. A
experimentación en Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química: obtención e selección de información a partir da selección e recollida
de mostras do medio natural. O método científico: As súas etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
Utilización das TIC. O traballo no laboratorio. Proxecto de Investigación. Estratexias e procedementos postos en práctica: uso da
linguaxe apropiado (gráfico, numérico, alxebraico, etc.) e reformulación do problema. Reflexión sobre os resultados: revisión das
operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e interpretación das soluciónss no contexto da
situación. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e en contextos matemáticos.
Confianza nas propias capacidades para desenrolar actitudes adecuadas e afrontar as dificultades propias do traballo científico.
Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para: a) A recollida ordenada e a organización de datos; b) A
elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionales ou estadísticos; c) Facilitar a comprensión
de propiedades xeométricas ou funcionais ea realización de cálculos de tipo numérico, alxebraico ou estadístico

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

AVALIABLES

CLAVE

Crit.AMCM.1.1. Expresar verbalmente, de

Est.AMCM.1.1.1. Expresa verbalmente, de forma

CCL-CMCCT

forma razoada. O proceso seguido NA

razonada, el proceso seguido en la resolución dun

resolución un problema.

problema.

Crit.AMCM.1.2. Utilizar adecuadamente O

Est.AMCM.1.2.1. Identifica os términos máis

vocabulario científico Nun contexto preciso

frecuentes do vocabulario científico, expresándose

E adecuado Ao seu nivel.

de maneira correcta tanto oralmente como por

CCL-CMCCT

escrito
Crit.AMCM.1.3. Recoñecer e identificar as

Est.AMCM.1.3.1. Formula hipóteses para explicar

características do método científico.

fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos

CCL-CMCCT-CAA

científicos.
Est.AMCM.1.3.2. Rexistra observacións, datos e
resultados de maneira organizada e rigurosa, e
oos comunica de forma oral e escrita utilizando
esquemas, gráficos, táboas e expresiónss
matemáticas.
Crit.AMCM.1.4. Realizar un traballo

Est.AMCM.1.4.1. Coñece e respeta as normas de

experimental con axuda dun guión de

seguridade no laboratorio, respetando y coidando

prácticas de laboratorio o de campo

os instrumentos e o material empregado

CCL-CMCCT
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describindo a súa execución e interpretando Est.AMCM.1.4.2. Desenrola con autonomía a
os seus resultados.

planificación do traballo experimental, utilizando
tanto instrumentos ópticos de recoñecimento,
como material básico de laboratorio,
argumentando o proceso experimental seguido,
describindo as súas observacións e interpretando
os seus resultados

Crit.AMCM.1.5. Valorar a investigación

Est.AMCM.1.5.1. Relaciona a investigación

científica e o seu impacto na industria y no

científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida

desenrolo da sociedade.

cotiá.

Crit.AMCM.1.6. Coñecer os procedementos

Est.AMCM.1.6.1. Establece relación entre

científicos para determinar magnitudes.

magnitudes e unidades utilizando,

CSC

CMCT

preferentemente, o Sistema Internacional de
Unidades.
Crit.AMCM.1.7. Recoñecer os materiaies e

Est.AMCM.1.7.1. Recoñece e identifica os

CMCT

instrumentos básicos presentes nos

símbolos máis frecuentes utilizados no etiquetado

CSC

laboratorios de Física y de Química;

de productos químicos e instalacións,

coñecer e respetar as normas de

interpretandoo seu significado.

seguridade e de eliminación de residuos
para a protección do medioambiente.

Est.AMCM.1.7.2. Identifica material e instrumentos
básicos de laboratorio e coñece súa forma de
emprego para a realización de experiencias
respetando as normas de seguridade e
identificando actitudes e medidas de actuación
preventiva

Crit.AMCM.1.8. Interpretar a información

Est.AMCM.1.8.1. Selecciona, comprende e

sobre temas científicos de carácter

interpreta información relevante nun texto de

divulgativo que aparece nas publicacións e

divulgación científica e transmite las conclusións

medios de comunicación.

obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con

CCL-CMCCT-CD

propiedade.
Est.AMCM.1.8.2. Identifica as principais
características ligadas á fiabilidade e obxetividade
do fluxo de información existente en internet e
outros medios dixitaies.
Crit.AMCM.1.9. Utilizar procesos de

Est.AMCM.1.9.1. Analiza, comprende e interpreta o CCL-CMCCT

razonamento e estratexias de resolución de

enunciado dos problemas (datos, relacións entre

problemas, realizando os cálculos

os datos, contexto do problema) adecuando a

necesarios e comprobando as solucións

solución a dita información

obtidas
Crit.AMCM.1.10. Describir e analizar

Est.AMCM.1.10.1. Identifica patróns, regularidades

situaciónss de cambio, para encontrar

e leis matemáticas en situacions de cambio, en

patróns, en contextos numéricos,

contextos numéricos, xeométricos, funcionais,

xeométricos, funcionais, estadísticos e

estadísticos e probabilísticos

CMCCT

probabilísticos, valorando a súa utilidade
para facer prediccións.
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Crit.AMCM.1.11. Desenrolar procesos de Est.AMCM.1.11.1. Establece conexións entre un

CMCCT-CSC

matematización en contextos da realidade problema do mundo real e oel mundo matemático:
cotiá(numéricos, xeométricos, funcionais, identificando o problema ou problemas
estadísticos ou probabilísticos) a partir da matemáticos que subxacen nel e os coñecementos
identificación de problemas en situación matemáticos necesarios.
problemáticas

Est.AMCM.1.11.2. Interpreta a solución
matemática dol problema no contexto da realidade

Crit.AMCM.1.12. Desenrolar e cultivar as Est.AMCM.1.12.1. Desenrola actitudes adecuadas

CMCCT-CAACIEE

actitudes persoales inherentes ao quefacer para o trabajo en matemáticas: esforzo,
matemático.

perseverancia, flexibilidade, aceptación da crítica
razoada, curiosidade e indagación e hábitos de
prantexarse preguntas e buscar respostas
coherentes, todo elo adecuado ao nivel educativo
e a dificultade da situación.
Est.AMCM.1.12.2. Distingue entre problemas e
exercicios e adopta a actitude adecuada para cada
caso

Crit.AMCM.1.13.
inseguridades

Superar
ante

a

bloqueos
resolución

e Est.AMCM.1.13.1. Toma decisións nos procesos

CMCCT-CAA

de de resolución de problemas, de investigación e de

situacións descoñecidas.

matematización ou de modelización, valorando as
consecuencias das mesmas y a súa conveniencia
pola súa sencillez e utilidade.

Crit.AMCM.1.14.
interpretar
científico

a

Buscar,

seleccionar

información

–matemático

de

e

e Est.AMCM.1.14.1. Busca, selecciona e interpreta a

CCL-CMCCT -CAA

carácter información de carácter científicomatemático a

utilizar

dita partir da utilización de diversas fontes. Transmite a

información para formarse unha opinión información seleccionada de maneira precisa
propia,

expresarse

con

precisión

e empregando diversos soportes.

argumentar sobre problemas relacionados
Est.AMCM.1.14.2. Utiliza a información de carácter

co medio natural e a saúde.

científico-matemático para formarse unha opinión
propia e argumentar sobre problemas
relacionados.
Crit.AMCM.1.15. Empregar as ferramentas Est.AMCM.1.15.1. Selecciona ferramentas
tecnolóxicas
cálculos

adecuadas

numéricos,

para

realizar tecnolóxicas adecuadas según a necesidade del

estadísticos

representacións gráficas

CMCCT-CD

e problema a resolver.
Est.AMCM.1.15.2. Utiliza medios tecnolóxicos para
facer representacións gráficas e extraer
información cualitativa y cuantitativa sobre elas

Crit.AMCM.1.16.

Desenrolar

pequenos Est.AMCM.1.16.1. Realiza pequenos traballos de

CCL-CD-CAACSC

traballos de investigación nos que se poña investigación sobre algún tema obxecto de estudio
en práctica a aplicación do método científico aplicando o método científico, e utilizando as TIC
e a utilización das TIC

para a búsqueda e selección de información e
presentación de conclusións.
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Est.AMCM.1.16.2. Participa, valora, gestiona y
respeta el trabajo individual y en equipo

Bloque 2. As persoas e a saúde. Promoción da saúde
Contidos:
A) Niveis de organización dea materia viva. Organización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos, aparatos e
sistemas. A saúde e a enfermidade. Enfermidades infecciosas e non infecciosas. Hixiene e prevención. Sistema inmunitario.
Vacinas. Os trasplantesye a doación de células, sangue e órganos. As sustancias adictivas: O tabaco, o alcohol e outras drogas.
Problemas asociados.
B) Nutrición, alimentación e saude. Os nutrientes, os alimentos e hábitos alimenticios saudables. Trastornos da conducta
alimentaria. A función de nutrición. Anatomía e fisioloxía dos aparatos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor. Alteracións
máis frecuentes, enfermidades asociadas, prevención das mesmas e hábitos de vida saudables. pág. 12 Departamento de
bioloxía e xeoloxía do I.E.S. Gonzalo Torrente Ballester
C) A función de relación. Sistema nervioso yesistema endócrino. A coordinación e o sistema nervioso. Organización e
función. Órganos dos sentidos: estructura e función, cuidado e hixiene. O sistema endocrino: glándulas endocrinas e o seu
funcionamento. As súas principais alteracións. O aparato locomotor. Organización e relacións funcionaies entre osos e
músculos. Prevención de lesións.
D) A reproducción humana. Anatomía e fisioloxía do aparato reproductor. Cambios físicos e psíquicos na adolescencia. O
ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto. Análise dos diferentesmétodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción
asistida .As enfermidades de transmisión sexual. Prevención. A reposta sexual humana. Sexo e sexualidade. Saúde e hixiene
sexual.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

Crit.AMCM.2.1. Catalogar os distintos

COMPETENCIAS
CLAVE

Est.AMCM.2.1.1. Interpreta os diferentes niveis

CMCCT

niveis de organización da materia viva: de organización no ser humano, buscando aa
células, tecidos, órganos e aparatos ou relación entre eles.
sistemas

e

diferenciar

as

principai

estructuras celulares e as súas funcións.

Est.AMCM.2.1.2. Diferencia os distintos tipos
celulares, describindo a función dos orgánulos
máis importantes.

Crit.AMCM.2.2. Diferenciar os tecidos

Est.AMCM.2.2.1.

Recoñece

os

principais

CMCCT

máis importantes do ser humano e a súa tecidos que conforman o cuerpo humano, e asocia
función.

aos mesmos a súa función.

Crit.AMCM.2.3. Descubrir a partir do

Est.AMCM.2.3.1. Argumenta as implicacións

CMCCT-CSC

coñecemento do concepto de saúde e que teñen os hábitos para a saúde, e xustifica con
enfermidade os factores que os determinan

exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar
para promoverla individual e colectivamente

Crit.AMCM.2.4.

Clasificar

as

Est.AMCM.2.4.1. Recoñece as enfermidades e

CMCCT

enfermidades e valorar a importancia dos infecciónss máis comuns relacionándoas con as
estilos de vida para preve

súas causas.

99

Crit.AMCM.2.5.

Determinar

as

Est.AMCM.2.5.1.

enfermidades infecciosas e no infecciosas diferentes

Distingue

mecanismos

de

e

explica

transmisión

os

CMCCT

das

máis comúns que afectan á poboación, enfermidades infecciosas.
causas, prevención e tratamentos
Crit.AMCM.2.6.

Identificar

hábitos

Est.AMCM.2.6.1. Coñece e describe hábitos de

CMCCT-CSC

saudables como método de prevención das vida saudable identificándoos como medio de
enfermidades.

promoción da súa salúde e a dos demáis.
Est.AMCM.2.6.2. Propon métodos para evitar o
contaxio

e

propagación

das

enfermidades

infecciosas máis comúns.
Crit.AMCM.2.7.

Determinar

o

Est.AMCM.2.7.1. Explica en que consiste o

CMCCT

funcionamento básico do sistema inmune, proceso de inmunidade, valorando o papel das
así como as continuas aportacións Das vacinas
ciencias biomédicas

como

método

de

prevención

das

enfermidades.

Crit.AMCM.2.8. Recoñecer e transmitir a

Est.AMCM.2.8.1. Detalla la importancia que ten

CMCCT-CSC

importancia que ten a prevención como para a sociedade e para o ser humano a doación
práctica habitual e integrada nas súas vidas de células, sangue e órganos.
e as consecuencias positivas da doación de
células, sangue e órganos.

Crit.AMCM.2.9. Investigar as alteracións
producidas

por

distintos

tipos

Est.AMCM.2.9.1. Detecta as situacións de risco

CMCCT

de para a saúde relacionadas con consumo de

substancias adictivas e elaborar propostas substancias tóxicas e estimulantes como tabaco,
de prevención e control.

alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos
nocivos e propo medidas de prevención e control.

Crit.AMCM.2.10.

Recoñecer

as

Est.AMCM.2.10.1. Identifica as consecuencias

CMCCT-CSC

consecuencias no individuo e na sociedade de seguir conductas de risco coas drogas, para o
aol seguir conductas de risco.

individuo e a sociedade.

Crit.AMCM.2.11. Recoñecer a diferencia

Est.AMCM.2.11.1. Discrimina o proceso de

CMCCT

entre alimentación e nutrición e diferenciar nutrición do da alimentación. Relaciona cada
os principais nutrientes e as súas funcións nutriente
básicas.

coa

organismo,

función

que

recoñecendo

desempeña

hábitos

no

nutricionais

saudables
Crit.AMCM.2.12. Relacionar as dietas
coa saúde, a través de exemplos prácticos.

Est.AMCM.2.12.1. Diseña hábitos nutricionais

CMCCT

saudables mediante a elaboración de dietas
equilibradas,

utilizando táboas con diferentes

grupos de alimentos cos nutrientes principais
presentes neles e o seu valor calórico.
Crit.AMCM.2.13.

Argumentar

a

Est.AMCM.2.13.1.

Valora

unha

dieta

CMCCT

Est.AMCM.2.14.1. Determina e identifica, a

CMCCT

importancia dunha boa alimentación e do equilibrada para uhna vida saudable.
exercicio físico naa saúde
Crit.AMCM.2.14. Explicar os procesos
fundamentais

da

nutrición,

utilizando partir de gráficos e esquemas, os distintos

esquemas gráficos dos distintos aparatos órganos, aparatos e sistemas implicados na
que inteveñen nela. Asociar qué fase do función

de

nutrición

relacionándoo

coa

súa
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proceso de nutrición realiza cada uno dos contribución no proceso. Recoñece a función de
aparatos implicados no mesmo.

cada un dos aparatos e sistemas nas funciones de
nutrición.

Crit.AMCM.2.15. Pescudar acerca das

Est.AMCM.2.15.1. Diferencia as enfermidades

CMCCT

enfermidades máis habituais nos aparatos máis frecuentes dos órganos, aparatos e sistemas
relacionados coa la nutrición, de cáles son implicados na nutrición, asociándoas coas súas
as súas causas e da maneira de prevelas
Crit.AMCM.2.16.
compoñentes
circulatorio,

dos

Identificar
aparatos

respiratorio

e

causas.
os

Est.AMCM.2.16.1.

Coñece

e

explica

os

CMCCT

dixestivo, compoñentes dos aparatos dixestivo, circulatorio,
excretor

e respiratorio e excretor e o seu funcionamiento.

coñecer o seu funcionamento
Crit.AMCM.2.17.

Recoñecer

e

Est.AMCM.2.17.1. Especifica a función de cada

CMCCT

diferenciar os órganos dos sentidos e os un dos aparatos e sistemas implicados nas
cuidados do oído e a vista.

funcións

de

relación.

Describe

os

procesos

implicados na función de relación, identificando o
órgano ou estructura responsable de cada proceso
Est.AMCM.2.17.2. Clasifica distintos tipos de
receptores sensoriais e os relaciona cos órganos
dos sentidos nos cales se atopan.
Crit.AMCM.2.18.
integradora
diferentes

do

Explicar

sistema

estímulos,

a

misión

nervioso

describir

o

Est.AMCM.2.18.1.

ante enfermidades

Identifica

comúns

do

algunhas

sistema

CMCCT

nervioso,

seu relacionándoas con as súas causas, factores de

funcionamento

risco e a súa prevención.

Crit.AMCM.2.19. Asociar as principais

Est.AMCM.2.19.1.

Enumera

as

glándulas

CMCCT

glándulas endocrinas, coas hormonas que endocrinas e asocia con elas as hormonas
sintetizan e a función que desempeñan
Crit.AMCM.2.20.

segregadas e a súa función.

Relacionar

funcionalmenteol sistema neuroendocrino

Est.AMCM.2.20.1. Recoñece algún proceso

CMCCT

que ten lugar na vida cotiá no que se evidencia
claramente a integración neuroendocrina.

Crit.AMCM.2.21. Identificar os principais
osos e músculos do aparato locomotor.

Est.AMCM.2.21.1. Localiza os principais osos e

CMCCT

músculos do corpo humano en esquemas do
aparato locomotor.

Crit.AMCM.2.22. Analizar as relacións
funcionais entre osos e músculos.

Est.AMCM.2.22.1. Diferencia os distintos tipos

CMCCT

de músculos en función do seu tipo de contracción
e os relaciona co sistema nervioso que os controla.

Crit.AMCM.2.23. Detallar cáles son e

Est.AMCM.2.23.1. Identifica os factores de

CMCCT

cómo se poden prever as lesións máis risco máis frecuentes que poden afectar ao
frecuentes no aparato locomotor.

aparato locomotor e os relaciona coas lesións que
produce.
Est.AMCM.2.24.1. Identifica en esquemas os

Crit.AMCM.2.24. Referir os aspectos distintos
básicos

do

aparato

diferenciando

entre

reproducción.

Interpretar

órganos,

do

aparato

CMCCT

reproductor

reproductor, masculino y feminino, especificando a súa función.

sexualidade
debuxos

e
e

esquemas do aparato reproductor.
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Crit.AMCM.2.25. Recoñecer os aspectos

Est.AMCM.2.25.1.

Describe

as

principais

CMCCT

básicos da reproducción humana e describir etapas do ciclo menstrual indicando qué glándulas
os

acontecementos

fundamentais

da e qué hormonas participan na súa regulación.

fecundación.
Crit.AMCM.2.26. Comparar os distintos

Est.AMCM.2.26.1.

Discrimina

os

distintos

CMCCT-CSC

métodos anticonceptivos, clasificalos según métodos de anticoncepción humana
a súa eficacia y recoñecer a importancia de
algúns

deless

na

prevención

de

Est.AMCM.2.26.2. Categoriza

as

principais

enfermidades de transmisión sexual e argumenta

enfermidades de transmisión sexual

sobre a súa prevención.
Crit.AMCM.2.27.
información

sobre

Recompilar
as

técnicas

Est.AMCM.2.27.1. Identifica as técnicas de

CMCCT

de reproducción asistida máis frecuente

reproducción asistida e de fecundación in
vitro, para argumentar o beneficio que
supuxo este avance científico
Crit.AMCM.2.28. Valorar e considerar a

Est.AMCM.2.28.1. Actúa, decide e defende

CSC

súa propia sexualidade e a das persoas que responsablemente a súa sexualidade e a das
lle rodean, transmitindo a necesidade de persoas que lle rodean.
reflexionar, debater, considerar e compartir.

Bloque 3. O relevo terrestre e a súa evolución
Contidos:
Factores que condicionan o relevo terrestre. O modelado do relevo. Os axentes xeolóxicos externos e los procesos de
meteorización, erosión, transporte e sedimentación. As augas superficiais e o modelado do relevo. Formas características. As
augas subterráneas, a súa circulación e explotación. Acción xeológica do mar. Acción xeológica do viento. Acción xeológica dos
glaciares. Formas de erosión e depósito que orixinan. Acción xeológica dos seres vivos. A especie humana como agente
xeológico. Manifestacións da enerxía interna da Terra. Orixen e tipos de magmas. Actividade sísmica e volcánica. Distribución de
volcans e terremotos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS
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AVALIABLES
Crit.AMCM.3.1. Identificar algunas das

CLAVE

Est.AMCM.3.1.1. Identifica a influencia do clima

CMCCT

causas que fan que o relevo difiera duns e das características das rochas que condicionan e
sitios a oturos

inflúen nos distintos tipos de relevo.

Crit.AMCM.3.2. Relacionar os procesos

Est.AMCM.3.2.1. Relaciona a energía solar cos

CMCCT

xeológicos externos coa enerxía que os procesos externos e xustifica o papel da gravidade
activa e diferencialos dos procesos internos

na súa dinámica.
Est.AMCM.3.2.2. Diferencia os procesos de
meteorización, erosión, transporte e sedimentación
e os seus efectos no relievo

Crit.AMCM.3.3. Analizar e predecir a

Est.AMCM.3.3.1.

Analiza

a

actividade

de

CMCCT

acción das augas superficiais e identificar erosión, transporte e sedimentación producida
as formas de erosión depósitos máis polas augas superficiais e recoñece algun dos
características

seus efectos no relevo.

Crit.AMCM.3.4. Valorar a importancia

Est.AMCM.3.4.1. Valora a importancia das

das augas subterráneas, xustificar a súa augas

subterráneas

e

os

riscos

da

CMCCT

súa

dinámica e a súa relación coas auguas sobreexplotación.
superficiais.
Crit.AMCM.3.5.

Analizar

a

dinámica

Est.AMCM.3.5.1. Relaciona os movementos da

CMCCT

mariña e a súa influencia no modelado auga do mar coa erosión, o transporte e a
litoral.

sedimentación no litoral, e identifica algunhas
formas resultantes características.

Crit.AMCM.3.6.

Relacionar

a

acción

Est.AMCM.3.6.1. Asocia a actividade eólica cos

CMCCT

eólica coas condicións que a fan posible e ambientes nos que esta actividade xeológica pode
identificar algunhas formas resultantes
Crit.AMCM.3.7.

Analizar

a

acción

ser relevante
Est.AMCM.3.7.1. Analiza a dinámica glaciar e

CMCCT

xeológica dos glaciares e xustificar as identifica os seus efectos sobre o relevo.
características

das

formas

de

erosión

depósito resultantes.

Crit.AMCM.3.8.

Indagar

os

diversos

Est.AMCM.3.8.1. Indaga a paisaxe do seu

CMCCT-CCEC

factores que condicionan o modelado da entorno máis próximo e identifica algúns dos
paisaxe nas zonas cercanas ao alumnado
Crit.AMCM.3.9. Recoñecer a actividade

factores que condicionaron o seu modelado
Est.AMCM.3.9.1. Identifica a intervención de

CMCCT

xeológica dos seres vivos e valorar a seres vivos en procesos de meteorización, erosión
importancia da especie humana como y sedimentación
axente xeológico externo.
Est.AMCM.3.9.2. Valora a
actividades

humanas

na

importancia de

transformación

da

superficie terrestre.
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Crit.AMCM.3.10. Diferenciar os cambios
na superficie terrestre

xenerados

Est.AMCM.3.10.1.

Diferencia

un

proceso

CCMCCT

pola xeológico externo dun interno e identifica os seus

enerxía do interior terrestre dos de orixen efectos no relevo.
externo.
Est.AMCM.3.11.1. Coñece e describe cómo se

CMCCT

orixinan os seísmos e os efectos que xeneran
Crit.AMCM.3.11. Analizar as actividades
sísmica e volcánica. As súas características
e os efectos que xeneran.

Est.AMCM.3.11.2.

Relaciona

os

tipos

de

erupción volcánica co magma que os orixina e os
asocia coa súa perigosidade.

Crit.AMCM.3.12. Relacionar a actividade

Est.AMCM.3.12.1. Xustifica a existencia de

CMCCT

sísmica e volcánica coa dinámica do interior zoas nas que os volcans e terremotos son máis
terrestre e xustificar a súa distribución frecuentes e de maior perigosidade ou magnitude.
planetari
Crit.AMCM.3.13. Valorar a importancia

Est.AMCM.3.13.1. Valora o risco sísmico e, no

CMCCT-CSC

de coñecer os riscos sísmico e volcánico e seu caso, volcánico existente na zoa na que habita
as formas de prevelo

e coñece as medidas de prevención que debe
adoptar.

Bloque 4. A materia
Contidos:
Leis dos gases. Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aleacións e coloides. Estructura atómica. Isótopos.
Modelos atómicos. O Sistema Periódico dos elementos. Unións entre átomos: moléculas e cristais. Masas atómicas e
moleculares. Substancias simples e compostas de especial interese con aplicacións industriais, tecnolóxicas e biomédicas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

Crit.AMCM.4.1. Establecer as relacións

Est.AMCM.4.1.1. Xustifica o comportamento

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCCT

entre as variables das que depende o dos gases en situaciónss cotiás relacionándoo col
estado dun gas a partir de representacións modelo cinético-molecular
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gráficas e/ou táboas de resultados obtidos
en,

experiencias

de

laboratorio

Est.AMCM.4.1.2. Interpreta gráficas, táboas

ou CMCCT

simulacións por ordenador

de

resultados

e

experiencias

que

relacionan a presión, o volume e a temperatura
dun gas utilizando o modelo cinético-molecular e
as leis dos gases.

Crit.AMCM.4.2.
materiais

como

Identificar
substancias

sistemas
puras

Est.AMCM.4.2.1. Identifica o disolvente e o

CMCCT

ou soluto ó analizar a composición de mesturas

mesturas e valora a importancia e as homoxéneas de especial interese
aplicacións de mesturas de especial intere

Est.AMCM.4.2.2. Realiza experiencias CMCCT
sinxelas de preparación de disolucións, describe o
procedimento seguido e o material utilizado,
determina a concentración e a expresa en gramos
por litro, en % masa y en % volumen

Crit.AMCM.4.3.
modelos

atómicos

Recoñecer
son

que

os

Est.AMCM.4.3.1. Representa o átomo, a partir

CMCCT

instrumentos do número atómico e o número másico, utilizando

interpretativos das distintas teorías e a o modelo e Rutherford
necesidade da súa utilización para a

Est.AMCM.4.3.2. Describe as características

interpretación e comprensión da estructura das partículas subatómicas básicas e a súa
interna da materia

localización no átomo.
Est.AMCM.4.3.3. Relaciona a notación A ZX
con

número

atómico

e

o

número

másico

determinando o número de cada un dos tipos de
partículas subatómicas básicas.
Crit.AMCM.4.4.
científica

e

Analiza

tecnolóxica

a
dos

utilidade

Est.AMCM.4.4.1. Explica en qué consiste un

isótopos isótopo e comenta aplicacións

radiactivos.

CMCCT-CSC

dos isótopos

radiactivos, a problemática dos residuos orixinados
e as solucións para a xestión dos mesmos.

Crit.AMCM.4.5. Interpretar a ordenación

Est.AMCM.4.5.1. Recoñece algúns elementos

CMCCT

dos elementos na Táboaa Periódica e químicos a partir dos seus símbolos. Coñece a
recoñecer os máis relevantes a partir dos actual ordenación dos elementos en grupos e
seus símbolos.

periodos na la Táboaa Periódica.
Est.AMCM.4.5.2.

Relaciona

as

principais

propiedades de metais, non metais e gases nobres
coa súa posición na Táboa Periódica e coa súa
tendencia a formar ións, tomandocomo referencia
o gas noble máis próximo.
Crit.AMCM.4.6. Coñecer cómo se unen

Est.AMCM.4.6.1. Coñece e explica o proceso

os átomos para formar estructuras máis de

formación

dun

ión

a

partir

do

CMCCT

átomo

complexas e explicar as propiedades das correspondente, utilizando a notación adecuada
agrupacións resultantes.

para a súa representación.
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Est.AMCM.4.6.2. Explica cómo algúns átomos
tenden

a

agruparse

para

formar

moléculas

interpretando este feito en substancias de uso
frecuente y calcula as suas masas moleculares
Crit.AMCM.4.7. Diferenciar entre átomos

Est.AMCM.4.7.1. Recoñecece os átomos e as

CMCCT-CD

e moléculas, e entre substancias simples e moléculas que compoñen substancias de uso
compostas en substancias de uso frecuente frecuente,
e coñecido.

compuestas,

clasificándoas
baseándose

en
na

simples
súa

ou

expresión

química
Est.AMCM.4.7.2. Presenta utilizando as TIC as
propiedades e aplicaciónss de alguna substancia
simple ou compuesta de especial interese a partir
dunha

búsqueda

guiada

de

información

bibliográfica e/ou dixital
Crit.AMCM.4.8.

Formular

e nombrar

Est.AMCM.4.8.1. Utiliza a linguaxe química

CMCCT

compostos binarios seguindo as normas para nomear e formular compostos binarios
IUPAC.

seguindo as normas IUPAC e coñece aa fórmula
de algunhas substancias habituais.

Bloque 5. Os cambios químicos
Contidos:
Cambios físicos e cambios químicos. A reacción química. Cálculos estequiométricos sinxelos. Lei de conservación da masa.
A química na sociedade e no medio ambiente.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

Crit.AMCM.5.1. Distinguir entre cambios

Est.AMCM.5.1.1.

COMPETENCIAS
CLAVE

Distingue

entre

cambios

CMCCT

físicos e químicos mediante a realización de físicos e químicos en accións da vida cotiá en
experiencias

sinxelas

que

poñan

de función de que haxa ou non formación de novas

manifesto se se forman ou non novas substancias.
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substancias.

Est.AMCM.5.1.2. Describe o procedemento de
realización de experimentos sinxelos nos que se
poña

de

manifesto

a

formación

de

novas

substancias e recoñece que se trata de cambios
químicos.
Crit.AMCM.5.2.
reacciónss

Caracterizar

químicas

como

as

Est.AMCM.5.2.1.

Identifica

cáles

son

os

CMCCT

cambios reactivos e os productos de reaccións químicas

dunhasas substancias noutras.

sinxelas

interpretando

a

representación

esquemática d unha reacción química.
Crit.AMCM.5.3.

Describir

a

nivel

Est.AMCM.5.3.1. Representa e interpreta unha

molecular o proceso polo cal os reactivos se reacción

química

a

partir

da

CMCCT

teoría

transforman en productos en términos da atómicomolecular e a teoría de colisións.
teoría das colisións.
Crit.AMCM.5.4. Resolver exercicios de
estequiometría.

Deducir

conservación

da

reactivos

productos

e

a

masa

e
a

lei

Est.AMCM.5.4.1. Determina

as masas

de

CMCCT

de reactivos e productos que interveñen nuhna

recoñecer reacción química. Comproba experimentalmente
través

de que se cumple a lei de conservación da masa

experiencias sinxelas no laboratorio e/ou de
simulacións por ordenador.
Crit.AMCM.5.5.
experiencias

Comprobar

sinxelas

de

mediante

laboratorio

Est.AMCM.5.5.1. Xustifica en térmos da teoría

CMCCT

a de colisiónssol efecto da concentración dos

influencia de determinados factores na reactivos
velocidade das reaccións químicas.

na

velocidade

de

formación

dos

productos dunha reacción química
Est.AMCM.5.5.2. Interpreta situacións cotiás
nas que a temperatura inflúe significativamente na
velocidade da reacción.

Crit.AMCM.5.6.

Recoñecer

a

Est.AMCM.5.6.1. Clasifica alguns productos de

CMCCT-CSC

importancia da química na obtención de uso cotiá en función da súa procedencia natural ou
novas substancias e a súa importancia na sintética.
mellora da calidade de vida das persoas.
Est.AMCM.5.6.2. Identifica e asocia productos
procedentes

da

industria

química

coa

súa

contribución á mellora da calidade de vida das
persoas.
Crit.AMCM.5.7. Valorar a importancia da

Est.AMCM.5.7.1.

Describe

o

impacto

CMCCT-CSC-CIEE

industria química na sociedade e a súa medioambiental do dióxido de carbono, os óxidos
influencia no medio ambiente.

de xofre, os óxidos de nitróxeno e los CFC e outros
gases de efecto invernadoiro relacionándoo cos
problemas medioambientais de ámbito global.
Est.AMCM.5.7.2.

Propoñer

medidas

e

actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar
os problemas medioambientais de importancia
global.
Est.AMCM.5.7.3. Defende razoadamente a
influencia que o desenrolo da industria química ten
e tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes

107

científicas de distinta procedencia

Bloque 6. Números e Alxebra
Contidos:
A) Potencias de números racionais con expoñente enteiro. Significado e uso. Expresiónss radicaies: transformación e
operacións. Xerarquía de operacións. Números decimais e racionais. Transformación de fraccións en decimais e viceversa.
Números decimais exactos e periódicos. Fracción xeneratriz. Operacións con fracciónss e decimais. Cálculo aproximado e
redondeo. Investigación de regularidades, relacións e propiedades que aparecen en conxuntos de números.
B) Expresión usando linguaxe alxebraico. Ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita. Resolución. Sistemas de
ecuacións. Resolución. Transformación de expresións alxebraicas. Igualdades notables. Operacins con polinomios. Resolución
de problemas mediante la utilización de ecuacins ye sistemas de ecuacións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

Crit.AMCM.6.1. Utilizar as propiedades
dos números racionais

COMPETENCIAS
CLAVE

Est.AMCM.6.1.1. Recoñece os distintos tipos

CMCCT

para operaros, de números (naturais, enteiros, racionais), indica o

utilizando a forma de cálculo notación criterio utilizado para a súa distinción os utiliza
adecuada, para resolver problemas da vida para representar e interpretar adecuadamente
cotidiá, e presentando os resultados coa la información cuantitativa.
precisión requerida
Est.AMCM.6.1.2. Distingue, al hallar el CMCCT
decimal

equivalente

a

unha

fracción,

entre

decimales finitos y decimales infinitos periódicos,
indicando neste caso, o grupo de decimais que se
repiten ou forman período.
Est.AMCM.6.1.3. Realiza cálculos nos que
interveñen potencias de expoñente enteiro e
factoriza

expresións

numéricas

sinxelas

que

conteñan raíces, opera con ela
Est.AMCM.6.1.4. Distingue e emprega técnicas
adecuadas para realizar aproximacións por defecto
e

por

exceso

dun

número

en

problemas

contextualizados
Est.AMCM.6.1.5. Calcula o valor de expresións
numéricas de números enteiros, decimais e
fraccionarios mediante as operacións elementais e
as potencias de expoñente enteiro aplicando
correctamente a xerarquía das operacións.
Est.AMCM.6.1.6. Emprega números racionais
para resolver problemas da vida cotidiá e analiza a
coherencia da solución.
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Crit.AMCM.6.2.

Utilizar

o

linguaxe

Est.AMCM.6.2.1.

Realiza

operacións

con

CMCCT

algebraico para expresar unha propiedade polinomios e utilizaos en exemplos da vida cotiá
ou relación dada mediante un enunciado,
extraiendo

a

información

relevante

e

transformándola.

Est.AMCM.6.2.2. Coñece e utiliza as CMCCT
identidades notables correspondentes ao cadrado
dun binomio e uhna suma por diferencia.
Est.AMCM.6.2.3.

Factoriza

polinomios

mediante uso del factor común e as identidades
notables
Est.AMCM.6.3.1.

Comproba,

dada

unha

CMCCT

ecuación (ou un sistema), se un número (ou
números) es (son) solución da mesm
Crit.AMCM.6.3. Resolver problemas da
vida cotidiana en nos que se precise el

Est.AMCM.6.3.2. Formula alxebraicamente
plantexamento e/ou solución de ecuacions unha situación da vida real mediante ecuacións de
de primer e segundo grao e sistemas de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións
ecuacions lineais con duas incógnitas, lineais con duos incógnitas
aplicando
técnicas
de
manipulación
alxebraicas,

gráficas,

valorando

e

contrastando os resultados obtidos

Est.AMCM.6.3.3.

Resolve

ecuacións

de

primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións
lineais con dúas incógnitas e interpreta o resultado.

Bloque 7. Xeometría
Contidos:
Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e bisectriz dun ángulo; ángulos e as súas relacións; perímetros e áreas de
polígonos; lonxitude e área de figuras circulares. Propiedades Xeometría do espazo: áreas e volumes. Uso de ferramentas
pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións xeométricas Teorema de
Tales. División dun segmento en partes proporcionais. Aplicación á resolución de problemas. Teorema de Pitágoras. Aplicación a
resolución de problemas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES
Crit.AMCM.7.1.1. Coñece as propiedades dos

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCCT

puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz
dun ángulo.
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Crit.AMCM.7.1. Recoñecer e describir
os

elementos

características

e
das

as
figuras

Crit.AMCM.7.1.2. Utiliza as propiedades da

propiedades mediatriz e a bisectriz para resolver problemas
planas,

os xeométricos sinxelos

corpos xeométricos elementais e as súas
configuracións xeométricas.

Crit.AMCM.7.1.3. Manexa as relacións entre
ángulos definidos por rectas que se cortan ou por
paralelas cortadas por unha secante, e resolve
problemas

xeométricos

sinxelos

nos

que

interveñen ángulos
Crit.AMCM.7.1.4.

Calcula

o

perímetro

de

polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área
de polígonos e de figuras circulares en problemas
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas
adecuada
Crit.AMCM.7.1.5 Calcula áreas e volumes de
poliedros regulares e corpos de revolución en
problemas contextualizados, aplicando fórmulas e
técnicas adecuadas
Crit.AMCM.7.2.Utilizar o teorema de

Crit.AMCM.7.2.1. Divide un segmento en partes

CMCCT

Tales e as fórmulas usuais para realizar proporcionais a outros dados e establece relacións
medidas

indirectas

de

elementos de

proporcionalidade

entre

os

elementos

inaccesibles e para obter medidas de homólogos de dous polígonos semellantes.
lonxitudes, de exemplos tomados da vida
real, de representacións artísticas como
pintura ou arquitectura, ou da resolución de
problemas xeométric
Crit.AMCM.7.3. Calcular (ampliación ou

Crit.AMCM.7.2.2.

Recoñece

triángulos

semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza
o teorema de Tales para o cálculo indirecto de
lonxitudes.
Crit.AMCM.7.3.1. Calcula dimensións reais de

CMCCT

redución) as dimensións reais de figuras medidas de lonxitudes e de superficies en
dadas en mapas ou planos, coñecendo a situacións de semellanza: planos, mapas, fotos
escala.
Crit.AMCM.7.4. Utilizar o teorema de

aéreas, etc.
Crit.AMCM.7.4.1.

Aplica

o

teorema

de

CMCCT

Pitágoras e as fórmulas usuais para para Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na
obter medidas de lonxitudes, de exemplos resolución de triángulos e áreas de polígonos
tomados da vida real, de representacións regulares,

en

contextos

xeométricos

ou

en

artísticas ou da resolución de problemas contextos reais
xeométricos
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Bloque 8. FUNCIÓNS
Contidos:
Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos nun sistema de eixos coordenados. O concepto de
función: Variable dependente e independente. Formas de presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica, fórmula). Análise e
descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos do entorno cotidiá e de outras materias. Análisise dunha situación
a partir do estudio das características locais e globais da gráfica correspondiente. Funcións lineais. Expresiones da ecuación da
recta. Cálculo, interpretación e identificación da pendiente da recta. Representacións da recta a partir da ecuación y obtención
da ecuación a partir dunhaa recta. Utilización de modelos lineis para estudiar situacións provintes dos diferentes ámbitos de
conoñecemento y da vida cotiá, mediante a confección da táboa, a representación gráfica e a obtención da expresión alxebraica.
Funcións cuadráticas. Representación gráfica

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

Crit.AMCM.8.1. Coñecer, manexar e
interpretar

o

sistema

Est.AMCM.8.1.1. Localiza puntos no plano a

CMCCT

plano escribindoas súass coordenadas

Crit. MCM.8.2. Comprender o concepto
función.

CLAVE

decoordenadas partir das súas coordenadas e nomea puntos dol

cartesianas.

de

COMPETENCIAS

Recoñecer,

interpretar

Est.AMCM.8.2.1. Recoñece se unha gráfica

CMCCT

e representa ou non unha función.

analizar as gráficas funcionaies
Crit.AMCM.8.3. Manexar as distintas

Est.AMCM.8.3.1. Pasa dunhas formas

de

CMCCT

formas de presentar unha función: lenguaxe representación dunha función a outras e elixe a
habitual,

táboaa

numérica,

gráfica

e máis adecuada en función do contexto

ecuación, pasando dunhas formas a outras
e elexindo amillor delas en función do
contexto.

Est.AMCM.7.3.2. Constrúe unha gráfica a
CMCCT partir dun enunciado contextualizado
describindo o fenómeno exposto
Est.AMCM.8.3.3.
expresións

Asocia

analíticas

a

razoadamente
funciones

dadas

gráficamente
Crit.AMCM.8.4. Coñecer os elementos

Est.AMCM.8.4.1. Interpreta unha gráfica e aa

CMCCT

que interveñen no estudio das funcóns e a analiza, recoñecendoas súas propiedades máis
súa representación gráfica.

características
Est.AMCM.8.4.2. Analiza problemas da vida
cotiá asociados a gráficas.

Crit.AMCM.8.5. Reconocer, representar
y

analizar

las

funciones

Est.AMCM.8.5.1. Recoñece e representa unha

CMCCT

lineales, función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa

utilizándolas para resolver problemas.

de valores, e obten aa pendente da recta
correspondente.
Est.AMCM.8.5.2.Calcula

unha

táboaa

de

valores a partir da expresión analítica o a gráfica
dunha función lineal.
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Est.AMCM.8.5.3. Obten a ecuación dunha recta
a partir da gráfica ou táboa de valores
Est.AMCM.8.5.4.

Determina

as

diferentes

formas de expresión da ecuación da recta a partir
dunha dada (ecuación punto pendente,xeneral,
explícita y por dos puntos)
Est.AMCM.8.5.5. Calcula os puntos de corte e
pendente dunha recta.
Crit.AMCM.8.6 Identificar relacións da

Est.AMCM.8.6.1. Obter a expresión analítica da

vida cotiá e de outras materias que poden función

lineal

asociada

a

un

enunciado

CMCCT

e

modelizarse mediante una función lineal representala.
valorando a utilidade da descripción deste
modelo dos seus parámetros para describir
o fenómeno analizado

Est.AMCM.8.6.2. Escribir a ecuación CMCCT
correspondente á relación lineal existente entre
duas magnitudes representala.
Est.AMCM.8.7.1.

Crit.AMCM.8.7.

Representar

Calcula

os

elementos

CMCCT

funcións característicos dunha función polinómica de grado

cuadráticas.

dous e a representa gráficamente

Bloque 9. ESTATÍSTICA
Contidos:
Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e continuas.
Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. Táboas de frecuencias e gráficos estatísticos:
gráficos de barras, sectores, histogramas e polígonos de frecuencias. Parámetros de centralización (media, moda e mediana) e
dispersión (rango e desviación media e típica)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES
Est.AMCM.9.1.1.

COMPETENCIAS
CLAVE

Distingue

poboación

e

CMCCT

Crit.AMCM.9.1. Elaborar informacións mostra, e xustifica as diferenzas en problemas
estatísticas para describir un conxunto de contextualizados.
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datos

mediante

adecuadas
xustificar

á
se

táboas

situación
as

e

gráficas

analizada,

conclusións

Est.AMCM.9.1.2. Valora a representatividade

e dunha mostra a través do procedemento de
son selección, en casos sinxelos

representativas para a poboación estudada.

Est.AMCM.9.1.3.
cualitativa,

Distingue

cuantitativa

entre

variable

discreta e cuantitativa

continua, e pon exemplos.
Est.AMCM.9.1.4.

Elabora

táboas

de

frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e
obtén información da táboa elaborada.
Est.AMCM.9.1.5. Constrúe, coa axuda de
ferramentas
gráficos

tecnolóxicas,

estatísticos

de

ser

adecuados

necesario,
a

distintas

situacións relacionadas con variables asociadas a
problemas sociais, económicos e da vida cotiá.
Est.AMCM.9.1.6. Planifica o proceso para a
elaboración dun estudo estatístico,

de xeito

individual ou en grupo.
Est.AMCM.9.2.1.

Calcula

e

interpreta

as

CMCCT

Crit.AMCM.9.2. Calcular e interpretar os medidas de posición dunha variable estatística
parámetros de posición e de dispersión para proporcionar un resumo dos datos
dunha variable estatística para resumir os
datos e comparar distribucións estatística

Est.AMCM.9.2.2. Calcula os parámetros de
dispersión

dunha

variable

estatística

(con

calculadora e con folla de cálculo) para comparar a
representatividade da media e describir os datos
Est.AMCM.9.3.1.

Utiliza

un

vocabulario

CMCCT-CCL

axeitado para describir, analizar e interpretar
Crit.AMCM.9.3. Analizar e interpretar a información

estatística

nos

medios

de

información estatística que aparece nos comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.
medios de comunicación, e valorar a súa
representatividade e fiabilidade

Est.AMCM.9.3.2. Emprega a calculadora e
medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar
gráficos estatísticos e calcular parámetros de
tendencia central e dispersión
Est.AMCM.9.3.3. Emprega medios tecnolóxicos
para comunicar información resumida e relevante
sobre unha variable estatística que analizase

A materia impártese en oito sesións semanais de 50 min (catro de matemáticas e dúas de física e química e
dúas de bioloxía e xeoloxía) o que dá un total de aproximadamente 248 sesións lectivas, tendo en conta que
o curso escolar comeza o 17 de setembro e remata o 21 de xuño.
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AVALIACIÓN

BLOQUES

PRIMEIRA

4 / 2: A e B / 6 A e B (Polinomios)

SEGUNDA

2: B e C / 6 B ( Ecuacións) / 8

TERCEIRA

5/3/7e9

O bloque 1 traballarase ao
longo de todo o curso
aplicándoo

a

todos

os

demáis

A temporalización ten un carácter orientativo, define a grandes trazos a distribución dos
contidos para un ano académico da materia de “Ámbito científico e matemático II” en 3º de ESO.
Agora ben, como resulta lóxico, esta temporalización estará suxeita a revisións segundo o curso avance, e os
posíbles cambios reflictiranse nas actas das diferentes reunións do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía
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5.4.4.METODOLOXÍA DIDÁCTICA
5.4.4.1.Estratexias metodolóxicas
5.4.4.1.1. Aspectos xerais
 A metodoloxía deberá ampliar e facer evolucionar os coñecementos do alumnado fomentando a
autoestima e a motivación.
 Interesará coñecer a competencia inicial do alumnado: as ideas previas do alumnado, observar se
son erróneas para intentar modificalas e, se son incompletas ou parcialmente correctas, realizar
unha maior profundización.
 A exposición por parte do profesorado debe ser motivadora, personificada respectando os
diferentes ritmos e estilos de parendizaxe causados pola diversidade propia dentro da aula e
funcional, con exemplificacións e problemas cuxa temática estea relacionada co alumnado.
 Débese procurar que as actividades viren en torno á formulación de problemas, de modo que o
grupo, os subgrupos de traballo ou cada alumno/a asuman e dicir, participen do proceso,
efectuando a súa propia actividade e aprendendo dela. Neste sentido, sería conveniente potenciar
as metodoloxías activas, traballando con tarefas ou proxectos que combinen tanto traballo
individual como cooperativo e cuxo carácter integrador e globalizador facilite a inclusión, a
interacción e tamén a adquisición das competencias claves.
 As actividades han de expoñerse debidamente contextualizadas, de maneira que o alumnado
comprenda que a súa realización é necesaria como forma de buscar posibles respostas a
preguntas ou problemas previamente formulados buscando a significatividade do aprendido.
 •

As tarefas experimentais, de laboratorio, de taller, de aula, e calquera outra actividade deben

entenderse deste xeito. Por iso, os traballos prácticos, de carácter experimental, han de gardar
unha estreita relación cos contidos que nese momento estéanse traballando no aula. Neste senso,
o papel do profesor/a será meramente facilitador.
 Equilibrio entre as actividades teóricas e as prácticas, procurando que estas últimas estean
relacionadas con diferentes aspectos da vida cotiá e da realidade do alumnado.
 Igualmente, dada a súa crecente importancia, débese potenciar o uso das tecnoloxías da
información e a comunicación. O computador pode utilizarse para buscar información, e para
tratala e presentala, así como para realizar simulacións interactivas e representar fenómenos de
difícil realización experimental, tendo en conta que a utilización destes medios require unha
planificación adecuada que valore os obxectivos que se pretende conseguir.
 Buscarase unha avaliación formativa onde o profesor/a represente un papel facilitador das fontes
de información.
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5.4.4.1.2. Estratexias metodolóxicas – Detalle
Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as
que destacan:
 Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e
resumos.
 Trataremos de fomentar o uso das TIC.
 Fomentaranse o autoaprendizaxe e o pensamento crítico e creativo
 Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre
documentos, textos ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise do documento,
dos gráficos, mapas ou táboas de datos presentes nel.
 Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de
liñas do tempo, gráficos e mapas.
 Seguirase un modelo experiencial na resolución de problemas.
 Favoreceranse os obradoiros, os estudos de casos e as simulacións.
 Darase importancia á aprendizaxe cooperativa e ao traballo por tarefas ou por proxectos.
5.4.4.1.3. Secuenciación habitual de traballo na aula
Para intentar levar a práctica estes principios metodolóxicos o deseño da aprendizaxe queda
estruturado en TRES fases:






Fase inicial: O inicio de cada Unidade Didáctica, o profesor/a fará unha introdución á
mesma, que incluirá os obxectivos a conseguir e comentará co grupo os coñecementos
previos que podan ter sobre a materia, para detectar as ideas preconcebidas e motivar e
despertar interés hacia o tema a través do diálogo cos alumnos/as.
Fase directiva: Posteriormente se pasará a explicar os contidos conceptuais intercalando
actividades de aprendizaxe, como poden ser realizar esquemas, mapas conceptuais, ou
resolver exercicios e casos prácticos; limitándose o profesor/a a labores de coordinación e
orientación, prestando especial atención os grupos de alumnos/as que teñan máis
dificultades e propondo en caso de ser necesario actividades de reforzo ou ampliación. A
finalidade das actividades é facilitar a comprensión e interpretación dos contidos
conceptuais, e aplicar os coñecementos adquiridos a distintas situacións.
Fase autónoma: Ao finalizar cada unidade didáctica, se proporán aos alumnos/as a
resolución dalgunhas actividades que faciliten a mellor comprensión do tema e o seu
estudo.

As sesións de 50 minutos se distribuirán do seguinte xeito:
 Resolución de dúbidas da sesión anterior e corrección dos exercicis pendentes.
 Lectura e comprensión de textos con análise de documentos, respostas e preguntas.
 Exposición de forma motivadora de novos contidos mediante power point, mapas, gráficos,
textos, fotos ou animacións.
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 Afianzamento dos contidos mediante fichas, documentos, exercicios escritos ou dixitais que
servirán ao profesor/a como punto de referencia para aportar novas fichas básicas, de reforzo
ou de afondamento. A nivel persoal o alumnado deberá:
 Ler de novo os textos ou o material facilitado na aula.
 Resolver problemas plantexados na aula.
 Comentar documentos, mapas ou gráficas.
 Memorizar de xeito comprensivo.
Para avaliar o traballo diario levarase a cabo:
 Análise de producións: caderno, mapas, comentarios, (Rúbricas).
 Exposicións orais.
 Probas escritas.
 Traballos individuais e en grupo.
 Observación do traballo na aula.
5.4.4.1.4.Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materiais, recursos

Material

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de
decisión metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito:
 Tarefas individuais.
 Agrupamentos flexibles.
 Traballos por parellas.
Agrupamentos
 Actividades en pequenos grupos.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Actividades a realizar no transcurso da clase,
 Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións,
 Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o
Tempos
trimestre ou
 Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o
curso.
 Aula dotada con pantalle e proxector.
 Laboratorio.
 Biblioteca.
Espazos
 Aula de informática.
 Recinto escolar.
 Exteriores ao centro.
 Libro de texto e material didáctico fotocopiable para traballar
os contidos: “Ámbito científico e matemático II” Editorial
Editex (2016)”. O departamento didáctico escolle este libro de
texto porque:
8. É adecuado para o nivel de coñecementos dos alumnos/as.
9. Ten actividades para practicar e son de diferente dificultade.
10.
Está elaborado en galego e nestes intres é o que máis
Impreso
se adapta ao currículo da materia aprobado pola
Comunidade Autónoma de Galicia.
 O libro de texto non se considera como único recurso para a
realización de actividades, se non que o propio profesor/a
tamén planificará e elaborará actividades adaptadas aos
contidos propostos nesta programación e ás características do
alumnado.
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 Material da biblioteca: enciclopedias, diccionario de termos
científicos e da natureza, enciclopedias, monografías, prensa.
Audiovisual
Instrumental

Recursos informáticos

O entorno como recurso
Outros recursos

 Vídeos ou CDs documentais.
 Internet que é hoxe a principal fonte de datos que podemos ter a
man.
 Aula virtual do centro asignada pola Xefatura de Estudos.
 Encerado e mapas murais. Pantalla de proxección.
 Material de laboratorio en xeral.
 PC, Pantalla dixital, Canón.
 Procesador de textos e Power Point.
 Webquest:
 Proxectos en Red (aprendizaxe interactivo)
 Páxinas Web especializadas en educación e na aprendizaxe das
Ciencias da Natureza e outras páxinas de interese para a
recollida de información.
 Webs institucionais:
 www.edu.xunta.es/recursos
 www.pntic.mec.es
 www.xunta.esconselle/cma
 Portais educativos:
 http://www.sixa.es/es
 Medio físico e natural.
 O medio transformado polo home.
 Material de laboratorio

5.4.5. AVALIACIÓN INICIAL,DETECCIÓN DE APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO
CURSO 2020-2021 E PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN
5.4.5.1.Procedemento para avaliación inicial
Ao inicio do curso, nas primeiras semanas do curso acadêmico, levarase a cabo unha proba para
coñecer o nivel de contidos manexados polo alumnado. O seu obxectivo é facilitar información
sobre diversos aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento acerca das destrezas propias
da materia e a detección de alumnado con posibles dificultades de aprendizaxe ou con capacidades
superiores á media do grupo. Dita información servirá ao profesorado para programar as
adaptacións necesarias, así coma as actividades de reforzo ou ampliación se fose necesario. Dita
proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na exposición dos contidos para o novo
curso. Consistirá nunha proba con preguntas tipo test, preguntas curtas, confección de mapas ou
gráficas relacionados cos estándares de aprendizaxe. . Os resultados da proba inicial daránse a
coñecer durante a reunión establecida polo centro ao inicio do curso e na que se encontrará a
totalidade da xunta avaliadora. Será o titor/a quen porá os resultados obtidos en coñecemento das
familias. En función dos resultados obtidos levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes coa
finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes imprenscindibles.
5.4.5.2 Plan de reforzó e recuperación
Para a adquisición de aprendizaxes non adquiridas faranse actividades que favorezcan o auto
aprendizaxe, e pensamento crítico.Estas actividades trataran de realizarse en cada un dos
temas que se imparten como unha medida de adquisión de ideas previas a materia.
Actividades de reforzó que se poderan realizar:
 Boletíns de exercicios
 Cuestions practicas
 Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
 Deseño de pequenos traballos de investigación
 Elaboración de mapas conceptuais
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Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula virtual
Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

5.4.6. AVALIACIÓN CONTINUA
5.4.6. 1.Procedemento para a avaliación continua
A avaliación será continua e sumativa, Avaliarase a aprendizaxe:
 No interior da aula, durante o desenvolvemento dos bloques de contidos e das
correspondentes probas obxectivas.
 No laboratorio, durante o desenvolvemento das prácticas.
 Fóra da aula, cos traballos obrigatorios e as actividades que se leven a cabo fóra do recinto
escolar.

5.4.6. 2.-Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación
INSTRUMENTOS
En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante:
 Unha ou varias probas escritas por avaliación de tipo obxectivo, nas que se medirán os
contidos conceptuais e procedementais e competencias claves. Poderase optar por realizar
unha proba escrita por tema, seguida dunha proba global de avaliación, que incluirá todas as
unidades vistas nesa avaliación e que puntuará o dobre que as probas de unidade.
 Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de
grupo.
 Rexistro do traballo diario na aula onde se terán en conta as actitudes, a asistencia, a
puntualidade, o traballo na clase....
 Outros documentos: cuaderno de clase, gráficos ou textos, elemento de diagnóstico (rúbrica).
 Debates e intervencións.
 Elaboracións multimedia.
 Probas de avaliación externa.
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INSTRUMENTOS/ PROCEDEMENTOS/ CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios empregados deben ser coñecidos polo alumnado coa anticipación suficiente; os
xerais no inicio do curso, e os específicos da proba ou actividade coa anticipación necesaria. O
baremo da nota constará dos seguintes apartados:
PROCEDEMENT
OS

INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
 Faranse una ou varias probas obxectivas por avaliación. Tratarase
de facer unha proba por unidade e, no remate da avaliación, unha
proba global. Farase media aritmética das probas, tendo en conta
que a nota obtida no exame global sumarase dúas veces (contará
dobre e versará sobre as unidade vistas na avaliación, pero
formulando máis cuestións relativas á última unidade, xa que non se
contempla facer unha proba exclusiva para esa unidade).A proba
global poderáse non facer e enton a nota sería a media das probas
realizadas.
 As probas poderán incluir: cuestións, resolución de problemas;
interpretación de esquemas; test de verdadeiro - falso, textos;

Probas escritas
75% da nota

elaboración de esquemas, gráficas ou mapas conceptuais.
 O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba,
poderá levar consigo que a avaliación á cal pertenza a proba, lle
sexa cualificada como non superada coa nota mínima.
 De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que
presente o mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación
médica ou de deber inexcusable, de carácter público ou privado
para a non asistencia a dita proba. A data da proba será fixada polo
profesor/a da materia.
 Ao final do trimestre, só se realizará a media aritmética das probas
se o alumno/a posúe unha nota, en cada proba, igual ou superior a
tres.

Probas orais
Traballos
10% da nota

Salvo casos excepcionais non se contempla a realización de probas
orais.
Valoraranse de 0 a 1 puntos. Incluirá:
 Elaboración de traballos individuais ou en equipo.
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As actividades a realizar fóra das horas da propia clase, deben ser
voluntarias (para subir nota) aínda que se pedirán actividades
obrigatorias como por exemplo, a presentación de informes ou
traballos escritos ao final da cada trimestre. Neste punto, os alumnos/as
executarán un traballo (facilitado polo profesor/a). Valorarase a
presentación en data, orixinalidade, curiosidade, a expresión e a
claridade de conceptos, sen faltas de ortografía.
 Se non se fan a nota deste apartado na avaliación será un 0.
Caderno de clase._ Valorarase de 0 a 0,5 puntos.
Recollerase ao remate de cada trimestre para comprobar que teñen
realizadas nel as tarefas diarias; valorarase: que se encontren feitas,
correxidas, cos enunciados das actividades realizadas, anotacións,
resumes e esquemas, caligrafía, ortografía correcta e boa presentación.
Si polos problemas derivados do COVID este ano fose aconsellable
non recoller libretas, esta nota sería engadida ao traballo diário.
Traballo diario._ Valorarase de 0 a 1 puntos.
A observación sistemática da actividade diaria do alumno/a na aula
consistirá en tomar notas da actitude e aptitude do alumnado cara a
materia:


Observación

Realización na aula, na casa, individualmente ou en grupo das
tarefas (fichas e actividades) indicadas ou facilitadas polo

directa e rexistro

profesor/a.

15% da nota


Boletíns de cuestións con actividades, por sorpresa, a resolver na
aula co material exclusivo de cada alumno/a con presentacións,
gráficos ou esquemas, resolución de problemas e cuestións
teóricas.



Resposta a preguntas na aula.



Participación. Coherencia. Interés mostrado.



Respeto

ás

opinións

e

intervencións

dos

compañeiros/as.


Actitude crítica ante os problemas plantexados.
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Facilidade de expresión oral. Lectura comprensiva



de textos.


Capacidade de relacionar uns conceptos con outros.



Laboratorio.

Desenvolvemento

correcto

das

prácticas.
Respeto ás normas de convivencia, colaboración e



responsabilidade.
Recollida de accións correctoras de maneira



continua. Neste puntos terase en conta a asistencia e a
puntualidade de tal xeito que:
- Anotarase a asistencia e puntualidade do alumno/a.
- Anotarase a actitude pasiva ou negativa do alumnado en forma de
apercibimentos que figurarán na xefatura de estudos por escrito e
o número de interrupcións, que non veñen ao caso, perante as
explicacións da materia. Comunicarase ao alumno/a na aula,
quedando constancia no libro do profesor/a
- Do mesmo xeito anotarase a actitude positiva cando, requerida a
súa participación explícita ou voluntaria, nas actividades da aula a
súa colaboración é absolutamente correcta. Quedará constancia no
libro do profesor/a.


Corrección das deficiencias na aprendizaxe ou
atención á diversidade no intre de se detectar, mediante
explicacións complementarias e a realización/ corrección das
actividades de reforzo correspondentes de carácter voluntario ou
obrigatorio (segundo a actitude do alumnado, número de
alumnos/as a recuperar, tempo dispoñible, etc.); o proceso poderá
rematar cunha proba obxectiva de recuperación.

As actividades na clase poden ser rexistradas mediante:
 Anotacións puntuais diarias (clásicos “positivos” e “negativos”).
 Recollida de actividades de grupo, individuais, traballos ou
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informes

(complementados

con

observacións

individuais,

dependendo do noso propio traballo, do número de alumnos/as, do
tema en si, etc.)
 Rúbricas de tarefas especialmente creadas para a súa avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións) e
cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

O sistema de baremación aquí indicado non exclúe que o profesor/a o poida modificar
lixeiramente si se aprecian circunstancias que así o aconsellen, tales como poden ser o nivel inicial
do/a alumno/a, as súas capacidades de aprendizaxe, etc.
Sistema de cualificación.
CUALIFICACIÓN CUANTITATIVA.
Criterios de corrección de probas escritas:


Avaliación de contidos e competencias claves, cada actividade da proba cualificarase coa
puntuación máxima dese apartado se se resolveu correctamente. No caso de que a resolución
non sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún/s elementos esenciais, poderase
valorar coa parte proporcional da puntuación correspondente aos contidos expresados
correctamente.
A cualificación máxima da proba será de 7,5 puntos, ou sobre 10 e logo ponderarase sobre
7,5.

Criterios de corrección dos traballos:


Avaliación de contidos e competencias claves, empregarase a rúbrica terá como clave para
o diagnóstico a rúbrica correspondente á/ ás unidades:
 MB representa o 100% do total da nota dese exercicio.
 B representa o 90% do total da nota dese exercicio.
 R↑ representa o 75% do total da nota da nota dese exercicio.
 R representa o 50% do total da nota da nota dese exercicio.
 R↓ representa o 25% do total da nota da nota dese exercicio.
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 Mal representa o 0% do total da nota da nota dese exercicio.
A cualificación máxima será de 1 punto (baixarase 0,05 puntos por cada expresión incorrecta
e 0,01 puntos por cada tilde ata un máximo de 1 punto). Avaliaranse en todos os apartados as
competencias.
CUALIFICACIÓN CUALITATIVA:
Criterios de corrección de probas escritas:
Na corrección, valoraranse os seguintes criterios, tanto nos exercicios teóricos como nos
prácticos:


Orde, presentación, limpeza, claridade nos razoamentos e precisión nos cálculos
numéricos.



Os exames serán realizados con bolígrafo azul ou negro. Non se permite a utilización
do lapis, salvo especificación do profesor.



Faltas de ortografía e erros gramaticais.



As preguntas teóricas deben estar ben razoadas, afondando nos conceptos a aplicar e
non deixando ningún aspecto sen xustificar. En aquelas cuestións tipo test, nas que se lle
ofrece ao/á alumno/a varias posibles respostas, a simple elección dunha delas, aínda que
sexa a correcta, non suporá puntuación algunha se a resposta non está correctamente razoada
e xustificada.



Nas preguntas a desenvolver, ademais de considerar a medida en que se axusta o
contido da resposta ao que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á claridade
expositiva e á utilización axeitada dos conceptos fundamentais. Tamén se valorará
positivamente a elaboración dun esquema-guión no que se resuma o contido da resposta.



No relativo ás preguntas prácticas (problemas), na valoración de cada un dos
apartados nos que se pida efectuar un cálculo, terase en conta non só o resultado puntual,
senón tamén a corrección (coherencia) da formulación.



O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo
que a proba á cal pertenza o exame, lle sexa cualificada coa nota mínima.

A nota total de cada avaliación sairá da suma dos tres apartados anteriores:
 Media aritmética das probas escritas (só se fará media das probas cando a nota deles sexa igual ou
superior a 3. Menos dun 3 nunha ou varias probas escritas equivale a suspenso).Corresponde ao
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75% da nota.
 10% da nota do/s traballos individuais e colectivos.
 15% do traballo diario.
Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha nota igual ou superior
a cinco.
Procedemento de recuperación
Faranse tres probas de recuperación, unha por cada avaliación, logo de pasar a avaliación correspondente.
A proba versará sobre aqueles estándares cuxo grado mínimo de consecución sexa superior ao 80 %.

5.4.7. AVALIACIÓN FINAL (ORDINARIA)
Para aprobar en xuño a media das tres avaliacións deberá ser de 5 puntos (avaliación continua). Non
se fará media con menos dun 4 por avaliación, e sempre e cando so se teña unha avaliación
suspensa con 4.
A nota final na convocatoria ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres avaliacións.
En certos casos poderase ter en conta o punto de partida do alumno/a ou circunstancias que
puideran influír nos resultados, sempre coa intención de favorecelo/a.
A nota final da materia poderase mellorar coas actividades deseñadas para o período comprendido
entre a terceira avaliación e a avaliación final da eso nun máximo de 0,5 puntos.
5.4.7.1. Quen debe ir á avaliación final?
Só irán á avaliación final o alumnado:
 que teña algunha avaliación suspensa con menos dun 4.
 cuxa media das tres avaliacións sexa inferior a 5.

5.4.7.2. En que consistirá a proba?
Consistirá nunha proba escrita daqueles estándares que o alumno/a non teña superados, podendo
ser:
 dunha parte dos contidos
 dunha parte da avaliación
 de dúas avaliacións
 ou da totalidade da materia.

5.4.7.3.Como se elabora a cualificación final?
A elaboración da nota final dependerá da proba escrita final realizada:
 Se a proba foi realizada da totalidade dos contidos do curso, a nota sairá de dita
proba. Cada actividade cualificarase coa puntuación máxima dese apartado se se
resolveu correctamente. No caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa
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incompleta ou falte algún ou algúns elementos esenciais, poderase valorar
ponderando a puntuación segundo o grao de resolución executado correctamente.
Para considerar superada a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos
explicados correctamente.
Se a proba foi realizada só dunha parte dos contidos do curso, para a nota final levaranse a
cabo os seguintes pasos:
 A cualificación da proba realizada calcularase do seguinte xeito: 75% da nota da proba
máis a suma da parte correspondente ao 5% da nota que tivese na avaliación de traballos
e 15% de observación directa da avaliación que agora pretende recuperar.
 A nota final sairá da media aritmética que resulte da nota sacada en dita proba e a nota
das avaliacións aprobadas. Non fará media con menos de 4.

5.4.7.4 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERIODO COMPRENDIDO ENTRE A
TERCEIRA AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL NA ESO.
A metodoloxía empregada será a mesma que a indicada anteriormente para todo o curso
académico.
Para o alumnado que teña que presentarse a avaliación final, faránse actividades
relacionadas cos contidos do curso sobre os que versan as probas que teñan que realizar. Así
mesmo tratarase de axudar ao alumno para favorecer e facilitar a superación das probas
aclarando dúbidas, repasando conceptos, repasando fichas de actividades…
Para o alumnado que non teña que presentarse a avaliación final faranse actividades de
curiosidade, ampliación, lectura e comprensión de textos, análise de documentos … , que
lle permitan mellorar a nota final do curso.( máximo 0,5 puntos)

5.2.9.MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
5.2.9.1.Plan de traballo
 Para o alumnado que teña pendente esta materia de anos anteriores, o Departamento
elaborará varias probas a desenvolver ao longo do curso co obxecto de que podan superar
dita materia.
 Ao comezo do curso informarase ao alumnado acerca das probas e os contidos dos que se
deberán examinar, así como das datas das mesmas.
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As probas de pendentes serán elaborados por todos os membros do Departamento.
O profesor/a de referencia atendendo os criterios de avaliación establecidos o longo do curso
cualificará positiva ou negativamente a superación de materias pendentes.

5-2.9.2.Procedementos e instrumentos de avaliación
PROCEDEMENTOS
INSTRUMENTOS
Daráselle ao alumnado dous boletíns cos mínimos esixibles da materia para

Boletíns de traballo

realizar ao longo do curso e que deberán ser entregados nas datas sinalada
para a súa posterior corrección.
Obligatorias para todo o alumnado
Realizaranse dúas probas escritas durante o curso.


Estas probas sairán das preguntas que aparecen no boletín
correspondente e para considerar apto ao alumno/a éste deberá sacar
unha nota igual ou superior a cinco en cada proba.



As probas realizaranse nos meses de xaneiro ou febreiro, e de abril ou
maio.

Probas escritas



Se lumnado que supere os contidos das dúas probas, terá aprobada a
materia.



Se unha das probas está suspensa e a outra aprobada, poderá
compensarse unha nota coa outra calculando a media aritmética
sempre que teñan un mínimo de tres puntosnas probas.



Se unha das probasposúe unha nota inferior a tres poderase facer unha
recuperación da mesma a finais de maio, principios de xuño.

Estarán obrigados/as a recuperación o alumnado teña unha nota media
aritmética inferior a cinco nas probas escritas realizadas durante o curso.


Realizaráse unha proba escrita

do 6 ao 22 de Xuño Esta proba sairá

das preguntas que aparecen nos boletíns correspondentes entregados

Mecanismo de

e traballados ao longo do curso.

recuperación

Para considerar apto ao alumno/a este deberá sacar unha nota igual ou
superior a cinco en dita proba.

Criterios de cualificación
Durante o curso
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Avaliarase ao alumnado de 0 a 10 mediante dúas vías:


Mediante os boletíns:30% da nota

 Mediante probas escritas cuxas preguntas sairán do boletín: 70% da nota
Na proba final de Xuño.


Avaliarase ao alumnado de 0 a 10.



A proba escrita representará o 100% da nota.

5.4.10. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente
É necesario que o profesor/a leve a cabo un control do seu traballo para comprobar a eficacia do
mesmo, valorando a súa relación coa labor docente, co alumno/a e coa materia. Os indicadores de
logro se recollen nos dous seguintes cuestionarios, que se cubrirán ao final do curso e que
posteriormente se incorporarán na memoria final do Departamento.
5.4.10.1. Proceso de ensino
Proceso de ensino:

1 2 3 4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

5.4.10.2. Práctica docente
Práctica docente:

1 2 3 4

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a atar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
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5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?
6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?
9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?
10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?
11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?
12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares
14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?

5.4.11. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA




Reunións de departamento, nas que se analizará o grao de avance na
materia en relación á programación, así como diversos cambios
propostos para adaptarse ás necesidades educativos do alumnado.
Memoria de final de curso, onde se reflexarán os contidos impartidos da
programación anual, cambios propostos na mesma para sucesivos cursos
ou problemas á hora de poñer en práctica o acordado na mesma.
Ademais, darémoslle resposta ao seguinte cuestionario ao final de curso
e o incroporaremos a memoria do Departamento:

Mecanismo de avaliación e modificación de programación didáctica
(Indicadores de logro)

Escala
1 2 3

4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/ temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación?
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?
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22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

ESCALA:
1. Moi be
2. Ben
3. Suficiente
4. Insuficiente.
5.4.12. ATENCIÓN A DIVERSIDADE
Esta programación será aberta e flexible, para poder atender á diversidade do alumnado e intentar
previr ou evitar a aparición de dificultades de aprendizaxe. Para iso, é importante personalizar o
proceso de ensinanza-aprendizaxe e fomentar que o alumnado traballe en colaboración a fin de
conseguir superar as deficiencias de cada un. As actividades de clase atenderán principalmente o
traballo en equipo e a axuda recíproca entre o alumnado. Ademais, o diálogo profesor-alumnos/as
debe ser continuo a fin de facilitar a adaptación de determinadas actividades ao nivel de
coñecementos e capacidades de cada alumno/a. Durante o desenvolvemento do traballo na aula,
artellaranse os mecanismos necesarios para facilitar a atención á diversidade do alumnado, a partir
da flexibilidade dos diferentes elementos formativos: os contidos organízanse en básicos e
complementarios, as actividades gradúanse en dificultade, empregamos diferentes recursos
didácticos e agrupamentos variados, a metodoloxía prevé diversos ritmos e estratexias de
aprendizaxe, e contémplanse actividades de reforzo, ampliación e recuperación. As opcións
metodolóxicas escollidas, eminentemente activas, e a variedade das actividades de aprendizaxe
deben contribuír a esta atención individualizada. Se coa práctica docente diaria se observase na aula
a existencia de alumnos con especiais características tales que requirisen formulacións particulares,
ofrecerase a estes alumnos/as, co apoio e asesoramento do Departamento de Orientación, vías
adaptadas ás súas necesidades, estratexias, recursos ou procedementos que permitan afrontar e dar
resposta á diversidade individual de capacidades, intereses, estilos, ritmos e dificultades de
aprendizaxe. Quedan excluídas do bacharelato as medidas extraordinarias, Estas vías específicas
buscarían o máximo desenvolvemento das súas capacidades para que puidesen acceder a metas
iguais ás propostas aos seus compañeiros.
5.4.13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
É conveniente que se faga algunha actividade complementaria (dentro do horario escolar e de
obrigado cumprimento) ou extraescolar (fóra do horario escolar e optativas) para que os alumnos/as
comproben a aplicación práctica dos contidos.
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Contémplase a realización dunha saída de campo para a observación de cogomelos e de diferentes
ecosistemas de Galicia. A participación será voluntaria e intentarase non destinar horas lectivas de
clase á preparación das diferentes estratexias a seguir nestas competicións.
Na primeira Reunión de Departamento de cada curso proporanse as distintas actividades
complementarias e extraescolares que se realizarán nese curso, que aparecerán na acta
correspondente e se comunicaran á Dirección do Centro, procurando repartilas entre os distintos
niveis.
Se o longo do curso aparece algunha oferta interesante solicitarase á Dirección.
5.4.14. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO






Nos primeiros días de clase, o profesor/a destinará unha sesión para informar ao alumnado das
características académicas da materia impartida neste nivel académico.
Igualmente, informará a secuenciación temporal da materia ao longo do curso.
Informará do tipo de material a usar (libro de texto, fotocopias, boletíns de problemas, resumes
do tema, material,...), onde se impartirán as clases (aula e laboratorio).
Explicar o sistema de avaliación.
Finalmente, indicar ao alumnado a dispoñibilidade da programación didáctica para a súa
consulta en calquera momento. Dita dispoñibilidade será:
o Por arquivo electrónico. Para elo, o centro dispón dunha páxina web dende a que se
pode descargar a programación didáctica, aportada polo seminario, para a súa
consulta.

5.5.-PROGRAMACIÓN DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º BACHARELATO
5.5.1.CARACTERÍSTICAS XERAIS
Características do centro
Situación:
Mencionada no aparatdo de Datos do Departamento.
Centros adscritos:
----------------------------------------Características singulares
Ningunha destacable

Características do alumnado
Lingua materna dominante
Mencionada no aparatdo de Datos do Departamento
Alumnado con NEAE no curso actual
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Ningunha destacable
Problemas sociais destacados: (Abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia
e/ou acoso escolar, etc.
Seguirase o protocolo establecido no plan de convivencia do centro.
Outras características
Ningunha destacable

5.5.2.CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS
A programación didáctica é o modo de racionalizar a práctica pedagóxica de xeito que a
actividade fuxa de calquera arbitrariedade. A importancia dunha programación radica na necesidade
de calquera grupo, ente ou sistema, de impor de modo consensuado unhas normas de convivencia e
funcionamento entre os membros do conxunto. A súa vez, a programación introduce de modo
implícito o establecemento dunha xerarquía e orden interno, que favoreza os principios básicos
democráticos dos integrantes da comunidade. Sen embargo, o maior dos motivos que nos conduce a
crear unha programación, ven dado pola necesidade de crear unha dinámica e temporalización coa
finalidade de acadar uns obxectivos. Os grandes resultados do proceso de aprendizaxe nacen dun bo
establecemento da meta a acadar, e a profesión docente por tanto, debe facer uso do modus común
de funcionamento de grupo.
Sería complexo datar o nacemento da ciencia coma tal. É probable que os verdadeiros precursores
desta práctica se situase na Grecia clásica. A necesidade de coñecer o medio que nos rodea levou ós
grandes pensadores do mundo clásico a plantexarse e formularse unha serie de preguntas para as
cales, o procedemento científico xurde como ferramenta que dota ó home da capacidade de dar
respostas os fenómenos naturais; ademais de proporcionar ó conxunto da sociedade duns bens a
modo dalgo que se pode considerar precursores da tecnoloxía, e que ten como finalidade a mellora
da calidade de vida do conxunto da poboación. Esta ansia de avanzar como sociedade, da calidade
de vida, da simplificación de tarefas, como pode ser tal vez o mellor exemplo a medicina, foi presa
durante longos períodos da historia, de determinados movementos sociais-culturais é políticos. É de
subliñar que ciencia e tecnoloxía requiren de investimento, nalgo que hoxe definimos coma I+D+i.
O investimento é moitas veces público e sin o interese real do poder político e administrativo a
ciencia resulta máis que complexa. Nos nosos días, na sociedade postmoderna na cal vivimos e da
que formamos parte activa, e derivado dos grandes avances tecnolóxicos xurdidos principalmente
nos séculos XIX e XX, temos consciencia das vantaxes da investigación para o disfrute e mellora na
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calidade de vida. Podemos incluso aseverar que o progreso social é froito en gran medida a ciencia
e tecnoloxía, termos englobados nalgotodavía mais amplio que denominaremos Cultura Científica.
Nembargantes a profesión científica debe manter uns principios éticos, dos que baixo ningún
concepto se deberían sobrepasar e menos aínda sen o consenso do conxunto de cidadáns do mundo.
A ciencia, a pesares da cantidade de melloras outorgadas a sociedade, non sempre se desenvolve
cunha finalidade ética e moral axeitada. Polo tanto, é fundamental que o profesor faga entender ou
reflexionar ós alumnos da estreita marxe, que dentro da praxe, existe entre o correcto e o dañino. A
Historia é testemuña delo.
5.5.3.- CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APREDIZAXE AVALIABLES.
Na táboa detállanse ordeadamente os seguintes elementos da materia Cultura Científica tal e como
reflicte o Decreto 86/2015, do 25 de xuño.


Obxectivos.



Contidos.Contidos da materia asociados a bloques temáticos.



Estandares de aprendizaxe avaliables.Desglose dos pesos de cada un destes contidos
avaliables.



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

Obxectivos
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B1.2. Ciencia, tecnoloxía
perspectiva histórica.

e

sociedade:

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












B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva
continental e tectónica de placas.





i
l



l



B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva
continental e tectónica de placas.





Bloque 1. Procedementos de traballo
Criterios de avaliación
B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións
relacionadas con temas científicos da actualidade.

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



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.



Estándares de avaliación
CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma
crítica o seu contido.
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.
CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como
motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da
historia.

B2.2. Explicar a tectónica de placas e os fenómenos a que dá
lugar, así como os riscos como consecuencia destes
fenómenos.









l



B2.2. Vulcanismo e terremotos: predición e
prevención.





a
b
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B2.3. Orixe da vida na Terra.



l
h









B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución
a debate: teorías científicas e pseudocientíficas
sobre a evolución. Evolución do ser humano.



B2.3. Determinar as consecuencias do estudo da propagación
das ondas sísmicas P e S, respecto das capas internas da
Terra.
B2.4. Coñecer e describir os últimos avances científicos sobre
a orixe da vida na Terra e enunciar as teorías científicas que
explican a orixe da vida na Terra, diferenciándoas das
baseadas en crenzas.



B2.5. Establecer as probas que apoian a teoría da selección
natural de Darwin e utilizala para explicar a evolución dos
seres vivos na Terra, enfrontándoa a teorías non científicas.












l
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B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución
a debate: teorías científicas e pseudocientíficas
sobre a evolución. Evolución do ser humano.



B2.6. Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos
ata o ser humano actual e establecer as adaptacións que nos
fixeron evolucionar.








h
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B3.1. Evolución histórica da investigación médica e
farmacéutica.



Bloque 3. Avances en biomedicina
B3.1. Analizar a evolución histórica na consideración e
no tratamento das doenzas.










CAA
CCEC



CCL
CD
CAA
CSIEE

CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a
partir das probas xeográficas, paleontolóxicas,
xeolóxicas e paleoclimáticas.
CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para explicar a
expansión do fondo oceánico e a actividade sísmica e
volcánica nos bordos das placas.
CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas preditivas e
preventivas para o vulcanismo e os terremotos.
CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de capas terrestres coa
propagación das ondas sísmicas a través delas.



CMCCT



CMCCT



CMCCT



CAA

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da orixe
da vida na Terra.
CCIB2.4.2. Describe as últimas investigacións científicas
en torno ao coñecemento da orixe e o desenvolvemento
da vida na Terra.
CCIB2.5.1.
Describe
as
probas
biolóxicas,
paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da
evolución das especies.
CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck
para explicar a selección natural.
CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo coas explicacións
non científicas sobre a evolución.
CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos homínidos
ata chegar ao HomoSapiens, salientando as súas
características fundamentais, como a capacidade cranial
e altura.
CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as informacións
asociadas ao Universo, á Terra e á orixe das especies,
distinguindo entre información científica real, opinión e
ideoloxía.



CMCCT



CCEC



CMCCT



CMCCT



CMCCT



CMCCT



CSC



CCEC

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

Bloque 2. A Terra e a vida
B2.1. Xustificar a teoría de deriva continental en función das
evidencias experimentais que a apoian.



Competencias clave
CAA
CCL
CCL
CD
CAA

CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos métodos de
diagnóstico e tratamento das doenzas.
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B3.1. Evolución histórica da investigación médica e
farmacéutica.



B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que non o
é.



CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas á
medicina tradicional, valorando o seu fundamento
científico e os riscos que levan consigo.



CSC



B3.2. Últimos avances en medicina.



B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a realización dun
transplante e as súas consecuencias.





CSC

a
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B3.1. Evolución histórica da investigación médica e
farmacéutica.



B3.4. Tomar conciencia da importancia
investigación médico-farmacéutica.

da



CCIB3.3.1. Propón os transplantes como alternativa no
tratamento de certas doenzas, valorando as súas vantaxes
e os seus inconvenientes.
CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a industria
farmacéutica para descubrir, desenvolver, ensaiar e
comercializar os fármacos.



CMCCT





B3.5. Facer un uso responsable do sistema sanitario e
dos medicamentos.



CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso
racional da sanidade e dos medicamentos.



CSC

b
e
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B3.3. Valoración crítica da información relacionada
coa medicina. Uso responsable dos medicamentos.
Patentes.
B3.3. Valoración crítica da información relacionada
coa medicina. Uso responsable dos medicamentos.
Patentes.



B3.6. Diferenciar a información procedente de fontes
científicas das que proceden de pseudociencias ou que
perseguen obxectivos simplemente comerciais.



CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida sobre
tratamentos médicos e medicamentos en función da fonte
consultada.




CCL
CSIEE

CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento
histórico dos estudos levados a cabo dentro do campo da
xenética.
CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe
calquera ser vivo, establecendo a relación xerárquica
entre as estruturas, desde o nucleótido ata os xenes
responsables da herdanza.



CCEC




CAA
CD

CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se codifica
a información xenética no ADN, xustificando a
necesidade de obter o xenoma completo dun individuo e
descifrar o seu significado.
CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da
enxeñaría xenética na obtención de fármacos,
transxénicos e terapias xénicas.
CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e
económicas da reprodución asistida e a selección e
conservación de embrións.
CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que
ofrece a clonación en diferentes campos.



CMCCT



CCL




CSIEE
CSC



CAA



CMCCT



CSC




CMCCT
CSIEE



CCEC

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano.
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría
xenética. Aplicacións.
B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano.
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría
xenética. Aplicacións.





B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano.
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría
xenética. Aplicacións.
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Bloque 4. A revolución xenética
B4.1. Recoñecer os feitos históricos máis salientables
para o estudo da xenética.



B4.2. Obter, seleccionar e valorar informacións sobre o
ADN, o código xenético, a enxeñaría xenética e as
súas aplicacións médicas.





B4.3. Coñecer os proxectos que se desenvolven
actualmente como consecuencia de descifrar o xenoma
humano, tales como HapMap e Encode.



B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano.
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría
xenética. Aplicacións.
B4.2. Técnicas de reprodución asistida: implicacións
éticas e sociais.



B4.4. Describir e avaliar as aplicacións da enxeñaría
xenética na obtención de fármacos, transxénicos e
terapias xénicas.
B4.5. Valorar as repercusións sociais da reprodución
asistida e a selección e a conservación de embrións.





B4.3. Células nai e
perspectivas de futuro.

clonación:

aplicacións

e



B4.6. Analizar os posibles usos da clonación.





B4.3. Células nai e
perspectivas de futuro.

clonación:

aplicacións

e







B4.4. Xenética e sociedade. Bioética.

B4.7. Establecer o método de obtención dos tipos de
células nai, así como a súa potencialidade para xerar
tecidos, órganos e ata organismos completos.
B4.8. Identificar algúns problemas sociais e dilemas
morais debidos á aplicación da xenética: obtención de
transxénicos, reprodución asistida e clonación.















Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación
B5.1. Orixe, evolución e análise comparativa dos  B5.1. Coñecer a evolución que experimentou a
equipamentos informáticos.
informática desde os primeiros prototipos ata os
modelos máis actuais, sendo consciente do avance



CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función
da súa procedencia e da súa capacidade xenerativa, e
establece en cada caso as aplicacións principais.
CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos
relacionados coa xenética, os seus usos e as súas
consecuencias médicas e sociais.
CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos
alimentos transxénicos, razoando a conveniencia ou non
do seu uso.
CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do
computador en termos de tamaño e capacidade de
proceso.
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i
p
i
l




B5.2. Incorporación da tecnoloxía dixital á vida cotiá.
B5.3.
Características
e
especificacións
de
equipamentos. Análise e comparativa desde o punto de
vista do/da usuario/a.



logrado en parámetros tales como tamaño, capacidade
de procesamento, almacenamento, conectividade,
portabilidade, etc.



B5.2. Determinar o fundamento dalgúns dos avances
máis significativos da tecnoloxía actual.














a
i



b





B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución
tecnolóxica. Consumismo asociado ás novas
tecnoloxías.
B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e problemas
asociados ao uso de internet.





B5.3. Tomar conciencia dos beneficios e dos
problemas que pode orixinar o constante avance
tecnolóxico.
B5.4. Valorar de forma crítica e fundamentada os
cambios que internet está a provocar na sociedade.




















a
b
c
e
g
h
a
b
c
e
g
h







B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e problemas
asociados ao uso de internet.

B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución
tecnolóxica. Consumismo asociado ás novas
tecnoloxías.
B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e problemas
asociados ao uso de internet.





B5.5. Efectuar valoracións críticas, mediante
exposicións e debates, acerca de problemas
relacionados cos delitos informáticos, o acceso a datos
persoais e os problemas de socialización ou de
excesiva dependencia que pode causar o seu uso.



B5.6. Demostrar que se é consciente da importancia
das novas tecnoloxías na sociedade actual, mediante a
participación en debates, elaboración de redaccións
e/ou comentarios de texto.





CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en
diferentes formatos físicos, tales como discos duros,
discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e os
inconvenientes de cada un.
CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos
dados do mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía
analóxica e outro na dixital.
CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición sobre a
superficie terrestre coa información recibida dos sistemas
de satélites GPS ou GLONASS.
CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica
que require o uso da telefonía móbil.
CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía
LED e as vantaxes que supón a súa aplicación en
pantallas planas e iluminación.
CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións dos
últimos dispositivos, valorando as posibilidades que lle
poden ofrecer ás persoas usuarias.
CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante evolución
tecnolóxica e o consumismo que orixina na sociedade.
CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando
as vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen.
CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se enfronta
internet e as solucións que se barallan.
CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos
especificamente asociados ao uso de internet.
CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos
informáticos máis habituais.
CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os
datos mediante encriptación, contrasinal, etc.

CCIB5.6.1. Sinala as implicacións
desenvolvemento tecnolóxico.

sociais

do



CCL
CD



CD



CD



CD




CD
CMCCT



CD



CSC



CSIEE



CSIEE



CD



CSC



CD



CCL
CSC
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-

Secuenciación e temporalización

c

Unidades didácticas

1

Tema/UD
1

Bloque
B1.1.

1

1

B1.2.

1

2

B2.1

1
2
2

2
3
4

B2.2
B2.3
B2.4

2

5

B4.1

2

5

B4.2

2

6

B4.3

2
3

6
7

B4.4
B3.1

3
3

7
7

B3.2
B3.3.

3

8

B5.1

3
3

8
8

B5.2
B5.3

3

8

B5.4

3

8

B5.5

Contido
A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo
científico. Fontes de divulgación científica.
Elaboración e presentación de informes
utilizando distintos medios.
Ciencia, tecnoloxía e sociedade: perspectiva
histórica.
Orixe e formación da Terra: deriva continental e
tectónica de placas.
Vulcanismo e terremotos: predición e prevención.
Orixe da vida na Terra.
Do fixismo ao evolucionismo.
Revolución xenética. Xenoma humano.
Tecnoloxías do ADN recombinante e enxeñaría
xenética. Aplicacións.
Técnicas de reprodución asistida: implicacións
éticas e sociais.
Células nai e clonación: aplicacións e
perspectivas de futuro.
Xenética e sociedade. Bioética.
Evolución histórica da investigación médica e
farmacéutica.
Últimos avances en medicina.
Valoración crítica da información relacionada
coa medicina. Uso responsable dos
medicamentos. Patentes.
Orixe, evolución e análise comparativa dos
equipamentos informáticos.
Incorporación da tecnoloxía dixital á vida cotiá.
Características e especificacións de
equipamentos. Análise e comparativa desde o
punto de vista do/da usuario/a.
Vantaxes e inconvenientes da evolución
tecnolóxica. Consumismo asociado ás novas
tecnoloxías.
Internet na vida cotiá. Beneficios e problemas
asociados ao uso de internet.

Temporalización
Mes
Setembro

Probas de avaliación
Sesións
5

Setembro

4

Outubro-novembro

4

Novembro-decembro
Xaneiro
Febreiro

3
6
2

Febreiro

2

Febreiro

2

Marzo

2

Marzo
Marzo-Abril

2
4

Abril
Abril

4
2

Maio

3

Xuño
Maio

3
1

Xuño

3

Maio

1

X

X

X
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RELACIÓN DE ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE

Instrumentos

B1.1.

Proba
oral

CCIB1.1.1

CAA
CCL

CCIB1.1.2

CCL
CD
CAA

B1.1.

1

B1.1.

B1.3.

CCIB1.3.1
.

CCL
CD
CAA
CSIEE

B2.1.

B2.1.

CCIB2.1.1
.

CMCCT

B2.1.

B2.2.

CCIB2.2.1

CMCCT

2

Comprende un
Analiza un texto
texto científico, e
científico e valora de
valora de forma
forma crítica o seu
crítica o seu
contido.
contido.
Obten, analiza,
Presenta información
sobre un tema tras selecciona, contrasta,
redacta e presenta
realizar unha procura
información sobre un
guiada de fontes de
tema relacionado coa
contido
científico,
ciencia e a
utilizando tanto os tecnoloxía; redacta
soportes tradicionais
resumés e elixe
como internet.
títulos adecuados.
Comunica
conclusions ye
Comenta
artigos realiza comentarios
científicos
analíticos de
divulgativos
artígos divulgativos
realizando
relacionados coa
valoracións críticas e
ciencia e a
análise
das
tecnoloxía,
consecuencias
valorando
sociais, e defende en
críticamente as
público
as súas
consecuencias
conclusións.
sociais, e defende
en público as súas
conclusións
Xustifica a teoría
Xustifica a teoría de
de la deriva
deriva continental a
continental a partir
partir das probas
das probas
xeográficas,
xeográficas,
paleontolóxicas,
paleontolóxicas,
xeolóxicas
e
xeolóxicas e
paleoclimáticas.
paleoclimáticas.
Utiliza a tectónica de Utiliza a tectónica
placas para explicar
de placas para
a
expansión
do
explicar a
fondo oceánico e a expansión do fondo
actividade sísmica e
oceánico e a
volcánica nos bordos actividade sísmica
das placas.
e volcánica nos

Proba Partic.
escrita Clases

x

X

x

x

X

x

CCEC

Grao mín.
consecución.
CSIEE

Estánd. Aprend.

CSC

Comp
Clave

CAA

Identif.
Estánd.
Aval.

CD

Identif.
Crit.

CMCCT

Identif.
Cont.

Elementos transversais

CCL

Tema/UD

-

X

X

X

X

x

X

x

X
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B2.2.

B2.3.

CCIB2.3.1
.

CCIB2.4.1
.

B2.3.

CAA

Relaciona
a
existencia de capas
terrestres
coa
propagación
das
ondas sísmicas a
través delas.

CMCCT

Coñece e explica as
teorías acerca da
orixe da vida na
Terra.

CCEC

Describe as últimas
investigacións
científicas en torno
ao coñecemento da
orixe
e
o
desenvolvemento da
vida na Terra.

CMCCT

Describe as probas
biolóxicas,
paleontolóxicas
e
moleculares
que
apoian a teoría da
evolución
das
especies.

CMCCT

Enfronta as teorías
de
Darwin
e
Lamarck
para
explicar a selección
natural.

CMCCT

Establece as etapas
evolutivas
dos
homínidos
ata
chegar
ao
Homosapiens,
salientando as súas
características
fundamentais, como

B2.4.

CCIB2.4.2
.

CCIB2.5.1
.
3

B2.4.

B2.5.

CCIB2.5.2
.

B2.4.

B2.6.

CCIB2.6.1
.

bordos das placas.
Determina as
consecuencias do
estudio da
propagación das
ondas sísmicas e
relacionalas coa
existencia de
diferentes capas
terrestres.
Describe as
distintas hipóteses
sobre a orixe da
vida na Terra,
sinalando os puntos
a favor e en
contra de cada
unha delas.
Describe as últimas
investigación
científicas en torno
ao coñecemento da
orixe e o
desenvolvemento
da vida na
Terra
Explica a teoría da
evolución
das especies,
describindo como
se asigna unha
idade a cada
achado
paleoantropolóxico
Analiza as teorías
da evolución
e da selección
natural das
especies,
baseándose en
exemplos concretos
e
explicando as súas
conclusións
de forma coherente
Identifica e
describe as
distintas
etapas da evolución
dende os
primeiros
homínidos ata o
home

x

X

x

x

x

x

X

X

X

X

X

x

X

X

x

X

X

X
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CCIB2.6.2
.

CSC

B3.1.

B3.1.

CCIB3.1.1

CCEC

B3.2.

B3.3.

CCIB3.3.1

CSC

B3.1.

B3.4.

CCIB3.4.1

CMCCT

B3.3.

B3.5.

CCIB3.5.1

CSC

4

a capacidade cranial actual, indicando as
e altura.
características de
cada un deles
nas diferentes
etapas e
xustificando a súa
capacidad de
supervivencia
Valora de forma Comprende e
crítica
as valora distintas
informacións
informacións
asociadas
ao asociadasao orixe
Universo, á Terra e á e evolución das
orixe das especies, especies,
distinguindo
entre relacionándoa coa
historia da
información
científica
real, Terra e con
diferentes opinións
opinión e ideoloxía.
Identifica e
describe as teorías
relacionadas coa
Coñece a evolución
mediciña e a
histórica
dos
evolución histórica
métodos
de
dos métodos
diagnóstico
e
de diagnóstico e
tratamento
das
tratamento das
doenzas.
doenzas, valorando
as súas
aportacións.
Explica en que
Propón
os consisten os
transplantes
como trasplantes e a súa
alternativa
no relación
tratamento de certas coas doenzas e
doenzas, valorando accidentes,
as súas vantaxes e os valorando as súass
seus inconvenientes. vantaxes e
inconvenientes.
Describe o proceso
Describe o proceso que segue a
que segue a industria industria
farmacéutica
para farmacéutica para
descubrir,
descubrir,
desenvolver, ensaiar desenrolar, ensaiar
e comercializar os e
fármacos.
comercializar os
fármacos
Analiza algunhas
Xustifica
a
consecuencias
necesidade de facer
do consumo de
un uso racional da
medicamentos,
sanidade
e
dos
xustificando a
medicamentos.
necesidade de

x

x

X

X

X

X

x

X

x

X

x

X

X

X

X
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B3.3.

B4.1.

B4.1.

B3.6.

B4.1.

B4.2.

CCIB3.6.1

CCIB4.1.1
.

CCIB4.2.1

CCL
CSIEE

Coñece e explica o
desenvolvemento
histórico dos estudos
levados
a
cabo
dentro do campo da
xenética.

Coñece o
desenvolvemento
histórico dos estudios
realizados
no campo da xenética;
explica o
concepto de xene e de
xene
dominante, usando o
experimento de
Mendel.

CAA
CD

Sabe
situar
a
información xenética
que posúe calquera
ser
vivo,
establecendo
a
relación xerárquica
entre as estruturas,
desde o nucleótido
ata
os
xenes
responsables
da
herdanza.

Selecciona e valora
a
información
xenética que
posúenlos seres
vivos,
ubicándola e
estableciendo a
relación xerárquica
entre as
distintas
estructuras,
explicando
o seu significado.

CMCCT

Coñece e explica a
forma en que se
codifica
a
información xenética
no
ADN,
xustificando
a
necesidade de obter
o xenoma completo
dun individuo e
descifrar
o
seu
significado.

Coñece e explica a
forma en
que se codifica a
información
xenética no ADN,
xustificando a
necesidade de obter o
xenoma
completo dun individuo
e descifrar o seu
significado.

CCL

Establece
as
repercusións sociais
e económicas da
reprodución asistida
e a selección e
conservación
de
embrións.

Establece as
repercusións
sociais e
económicas da
reprodución
asistida e a
selección e
conservación de
embrións

CCEC

5

B4.1.

B4.2.

B4.3.

B4.5.

CCIB4.3.1
.

CCIB4.5.1

Discrimina
a
información recibida
sobre
tratamentos
médicos
e
medicamentos
en
función da fonte
consultada.

facer un uso
responsable delos.
Discrimina a
información
recibida sobre
tratamentos
médicos e
medicamentos en
función da fonte
consultada

x

x

x

X

X

x

X

X

x

X

X

X

X

X

X

x

X
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B4.3.

B4.3.

B4.6.

B4.7.

CAA

Describe e analiza as
posibilidades
que
ofrece a clonación en
diferentes campos.

CMCCT

Recoñece os tipos de
células
nai
en
función
da
súa
procedencia e da súa
capacidade
xenerativa,
e
establece en cada
caso as aplicacións
principais.

CSC

Valora de xeito
crítico os avances
científicos
relacionados
coa
xenética, os seus
usos e as súas
consecuencias
médicas e sociais.

CMC
CT
CSIEE

Explica as vantaxes
e os inconvenientes
dos
alimentos
transxénicos,
razoando
a
conveniencia ou non
do seu uso.

CCIB5.1.1

CCEC

Recoñece
a
evolución histórica
do computador en
termos de tamaño e
capacidade
de
proceso.

CCIB5.1.2

CCL

CCIB4.6.1

CCIB4.7.1

6

CCIB4.8.1

B4.4.

B4.8.

CCIB4.8.2

7

B5.1

B5.1

Explica

como

se

Coñece e explica o
significado
de clon e de qué
modos poden
obterse clons, e
analiza as
posibilidades que
ofrece a
clonación en
diferentes campos
Explica que son as
células nai e
en que se
diferencian uns
tipos
de células nai de
outras,
recoñecendo as
principales
aplicaciones no
tratamento de
doenzas.
Investiga sobre a
lexislación
actual en España e
menciona as
principais líñas de
investigación
na actualidade,
reflexiona e
expon, de forma
crítica, os
avances científicos
relacionados
coa xenética.
Explica as ventaxes
e
inconvenientes dos
alimentos
transxénicos,
razoando a
conveniencia ou
non de seu uso
Recoñece e explica
as
diferencias entre
computadores
antiguos e
modernos,
apreciando a
evolución histórica
do computador.
Interpreta e

x

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

x

X

X

x

X

X

X
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CD

CCIB5.2.1

CD

Compara
as
prestacións de dous
dispositivos dados
do mesmo tipo, un
baseado
na
tecnoloxía analóxica
e outro na dixital.

CD

Explica como se
establece a posición
sobre a superficie
terrestre
coa
información recibida
dos sistemas de
satélites GPS ou
GLONASS.

CD

Establece e describe
a
infraestrutura
básica que require o
uso da telefonía
móbil.

CD
CMCCT

Explica
o
fundamento físico da
tecnoloxía LED e as
vantaxes que supón a
súa aplicación en
pantallas planas e
iluminación.

7
CCIB5.2.2

B5.2
B5.3

almacena
a
información
en
diferentes formatos
físicos, tales como
discos duros, discos
ópticos e memorias,
valorando
as
vantaxes
e
os
inconvenientes
de
cada un.

B5.2

CCIB5.2.3

9

CCIB5.2.4

describe cal é a
misión que
desempeñan os
distintos
compoñentes e
formatos físicos de
almacenamento da
información,
valorando a
optimización dos
recursos e a
capacidade de
almacenamento de
cada un.
Compara e explica
as
diferencias entre as
características da
información
dixital e a
analóxica,
argumentando su
exposición
con exemplos
concretos.
Elabora e explica
diferentes
aplicacións dos
sistemas de
posicionamiento,
como GPS,
GLONASS ou
Galileo.
Busca información
sobre usos
do teléfono móbil
existentes na
actualidade,
opinando as súas
vantaxes, sus
inconvenientes e
os seus posibles
problemas de
seguridade.
Busca información
sobre as
lámparas LED,
explica o seu
funcionamento e as
súas
vantaxes sobre
outros
dispositivos

x

X

X

x

X

X

x

X

X

x

X

X
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CSIEE

Coñece e describe as
especificacións dos
últimos dispositivos,
valorando
as
posibilidades que lle
poden ofrecer ás
persoas usuarias.

CSIEE

Valora de xeito
crítico a constante
evolución
tecnolóxica e o
consumismo
que
orixina na sociedade.

CSIEE

Xustifica o uso das
redes
sociais,
sinalando
as
vantaxes que ofrecen
e os riscos que
supoñen.

CCIB5.4.2

CD

Determina
os
problemas aos que se
enfronta internet e as
solucións que se
barallan.

CCIB5.5.1

CSC

Describe

CCIB5.2.5

CCIB5.3.1

B5.4

B5.5.

B5.3

B5.5.

CCIB5.4.1

en

que

empleados na
iluminación.
Busca e describe as
especificacións dos
últimos
dispositivos e
compoñentes de
computadores de
diferentes
modelos, valorando
as
características de
cada un,
comparándoas e
extraendo
conclusións sobre
as posibilidades
máis convenientes
en función dos
intereses.
Analiza
documentos
informativos da
evolución
tecnolóxica e
valora de forma
crítica os avances,
as melloras e
o consumismo que
ocasiona
Busca información
sobre o uso
das redes sociais,
xustificando o
seu uso, sinalando
as vantaxes
que ofrecen e
consellos útiles
para evitar os
risgos que supon
o uso incontrolado
das redes
sociais
Identifica e explica
que servicios
proporciona
Internet, os
problemas aos que
se enfronta
e as posibles
formas de evitalos
e solucionalos.
Observa e describe

x

X

X

X

X

X

x

X

X

X

x

X

X

X

x

x
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.

9

B5.4.

B5.6.

CCIB5.5.2
.

CD

CCIB5.6.1
.

CCL
CSC

consisten os delitos en que
informáticos
máis consisten os delitos
informáticos
habituais.
máis habituais.
Pon de manifesto a
Conoce a necesidad
necesidade
de
de protexer
protexer os datos
os datos mediante
mediante
encriptación,
encriptación,
contrasinal, etc.
contrasinal, etc.
Sinala as
Sinala
as implicacións
implicacións sociais sociais
do desenvolvemento do
desenvolvemento
tecnolóxico.
tecnolóxico.

x

x

X

X

X

X

X

X
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5.5.3.METODOLOXÍA DIDÁCTICA
5.5.3.1 Estratexias metodolóxicas
5.5.3.1.1.Aspectos xerais
Terase en conta o punto de partida do alumno e a forma en que este vai construíndo os seus coñecementos.
A metodoloxía, polo tanto, consistirá na realización de unha serie de actividades de ensinanza-aprendizaxe:


De tipo expositivo, no que o profesor transmitirá os contidos soporte necesarios para conseguir as
capacidades, ademais de demostracións prácticas.
 De tipo participativo, para establecer unha colaboración do alumno co profesor.
 De tipo activo e individualizado, onde o alumno desenvolverá as súas propias actividades de
aprendizaxe.
O profesor situará a actividade educativa en función das necesidades do alumnado, tomando como punto
de partida os niveis de aprendizaxe e contidos básicos, dos que parte o alumno. Deste modo pódese
conseguir unha aprendizaxe significativa.
Intentaremos na medida do posible, fomentar aspectos de investigación–descubrimento para que o
alumnado sexa activo e participativo, pero tamén autónomo e crítico, xa que en caso contrario podería
perder o seu afán de coñecer. É por elo que intentaremos facer exposicións teóricas amenas, utilizando
tódolos medios didácticos o noso alcance e poñendo exemplos que sexan familiares ós alumnos. Ademais,
procuraremos manter a atención dos alumnos con preguntas e pequenos debates na clase.
É importante destacar que a metodoloxía, ó longo de todas as actividades, será o suficientemente aberta
para que permita introducir cambios non previstos, segundo cada momento que o proceso o demande.
Orientaremos a nosa acción a estimular no alumnado o desenvolvemento de competencias básicas.
Para completar o traballo na aula, os alumnos realizarán distintas actividades como esquemas, consulta
de revistas de divulgación científica, cuestionarios, lecturas, comentarios de textos relacionados coa materia
estudiada.
A materia será impartida en galego.
5.5.3-1.2. Estratexias metodolóxicas – Detalle
Terase en conta o punto de partida do alumno e a forma en que este vai construíndo os seus coñecementos.
A metodoloxía, polo tanto, consistirá na realización de unha serie de actividades de ensinanza-aprendizaxe:
De tipo expositivo, no que o profesor transmitirá os contidos soporte necesarios para conseguir as
capacidades, ademais de demostracións prácticas. De tipo participativo, para establecer unha colaboración
do alumno co profesor. De tipo activo e individualizado, onde o alumno desenvolverá as súas propias
actividades de aprendizaxe.
O profesor situará a actividade educativa en función das necesidades do alumnado, tomando como punto de
partida os niveis de aprendizaxe e contidos básicos, dos que parte o alumno. Deste modo pódese conseguir
unha aprendizaxe significativa.
A propuesta didáctica de Cultura Científica foi elaborada de acordó cos criterios metodolóxicosseguintes:
Adaptación as características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas de acordo
coas capacidades intelectuais propias da etapa.
Autonomía: facilitar a capacidade doalumnado para aprender por sí mesmo.
Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando estratexias que
propicien a individualización con outras que fomenten a socialización.
148



Motivación: procurar espertar o interese do alumnado polaaprendizaxe que se lle propón.



Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidoscunhaestrutura clara, plantexando as
interrelacións entre os contidos da Cultura Científica e os doutrasdisciplinas doutras áreas


Rigor científico e desenrolo de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e
interpretativas).



Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ó entorno, co fin de
asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o desenrolo de capacidades para
ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá.



Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.
5.5.3.1.3. Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materiais, recursos

O profesor entregará ós alumnos apuntes de cada un dos temas. Ademáis, o material que podemos utilizar ó
longo do curso será o seguinte: pizarra, carteis, DVDs, películas de vídeo, revistas de divulgación científica,
libros. Tamén terán a súa disposición a consulta de fontes de Internet.
•

Transversalidade

Dende a materia de cultura científica traballaranse unha gran variedade de contidos transversais,
indispensables para acadar as competencias para este curso de 1º de bacharelato. Na seguinte táboa aparecen
relacionados as competencias clave, os indicadores de logro (corresponderían os contidos transversais) e os
descriptores.
Competencia
matemática e
competencias
básicas en ciencia
etecnoloxía

Coidado da
contorna
medioambiental e
dos seres vivos

- Interactuar coa contorna natural de
xeito respetuosa.
- Comprometerse co uso responsable
dos recursos naturais para promover
un desenvolvemento sostenible.
- Respectar e preservar a vida dos
seres vivos da súa contorna.
- Tomar conciencia dos cambios
producidos polo ser humano na
contorna natural e as repercusiones
para a vida futura.

Vida saludable

- Desenvolver e promover hábitos de
vida saudable en canto á alimentación
e ao exercicio físico.
- Xerar criterios persoais sobre a
visión social da estética do corpo
humano fronte ao seu coidado
saudable.
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A ciencia no día a
día

Manexo de
elementos
matemáticos

Razonamento
lóxico e resolución
de problemas

Comunicación
lingüística

Comprensión: oral
e escrita
Expresión: oral e
escrita

Normas de
comunicación

Comunicación
noutras linguas

- - Recoñecer a importancia da ciencia
na nosa vida cotiá.
- Aplicar métodos científicos
rigorosos para mellorar a comprensión
da realidade circundante en distintos
ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico,
químico, tecnolóxico, xeográfico...).
- Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para solucionar
problemas, comprender o que ocorre
ao noso ao redor e responder
preguntas.
-Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos: operacións,
magnitudes, porcentaxes, proporcións,
formas xeométricas, criterios de
medición e codificación numérica,
etc.
-Comprender e interpretar a
información presentada en formato
gráfico.
-Expresarse con propiedade na
linguaxe matemática.
-Organizar a información utilizando
procedementos matemáticos.
- Resolver problemas seleccionando
os datos e as estratexias apropiadas.
- Aplicar estratexias de resolución de
problemas a situacións dá vida cotiá.
- Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.
-Manter unha actitude favorable cara á
lectura.
- Expresarse oralmente con corrección,
adecuación e coherencia.
- Utilizar o vocabulario adecuado, as
estruturas lingüísticas e as normas
ortográficas e gramaticais para elaborar
textos escritos e orais.
- Compoñer distintos tipos de textos
creativamente con sentido literario.
- Respectar as normas de comunicación en
calquera contexto: quenda de palabra,
escoita atenta ao interlocutor?
- Manexar elementos de comunicación
non verbal, ou en diferentes rexistros, nas
diversas situacións comunicativas.
- Entender o contexto sociocultural da
lingua, así como a súa historia para un
mellor uso da mesma.
- Manter conversacións noutras linguas
sobre temas cotiáns en distintos
contextos.
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Competencia dixital

Conciencia e
expresiónsculturais

Tecnoloxías da
información

Comunicación
audiovisual

- Utilizar as distintas canles de
comunicación audiovisual para transmitir
informacións diversas.
- Comprender as mensaxes que veñen dos
medios de comunicación.
Utilización de ferramentasdixitais

Utilización de
ferramentasdixitais

- Manexar ferramentas dixitais para a
construción de coñecemento.
- Actualizar o uso das novas tecnoloxías
para mellorar o traballo e facilitar a vida
diaria.
- Aplicar criterios éticos no uso das
tecnoloxías.
- Mostrar respecto cara ao patrimonio
cultural mundial nas súas distintas
vertentes (artístico-literaria, etnográfica,
científico-técnica?), e cara ás persoas que
contribuíron ao seu desenvolvemento.
- Valorar a interculturalidade como unha
fonte de riqueza persoal e cultural.
- Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da evolución do
pensamento científico.
- Expresar sentimentos e emocións
mediante códigos artísticos.
- Apreciar a beleza das expresións
artísticas e as manifestacións de
creatividade e gusto pola estética no
ámbito cotián.
- Elaborar traballos e presentacións con
sentido estético.
- Coñecer as actividades humanas, adquirir
unha idea da realidade histórica a partir
de distintas fontes, e identificar as
implicacións que ten vivir nun Estado
social e democrático de dereito
referendado por unha constitución.
- Aplicar dereitos e deberes da
convivencia cidadá no contexto da escola.
- Desenvolver capacidade de diálogo cos
demais en situacións de convivencia e
traballo e para a resolución de conflitos.

Respecto polas
manifestacións
culturais propias e
alleas

Expresión cultural e
artística

Competencias sociais
e cívicas

- Utilizar os coñecementos sobre a lingua
para buscar información e ler textos en
calquera situación.
- Producir textos escritos de diversa
complexidade para o seu uso en
situacións cotiás ou en asignaturas
diversas.
- Empregar distintas fontes para a procura
de información.
- Seleccionar o uso das distintas fontes
segundo a súa fiabilidade.
- Elaborar e publicitar información propia
derivada de información obtida a través
de medios tecnolóxicos.

Educación cívica e
constitucional

Relación cosdemais
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Compromiso social

Sentido de iniciativa e Autonomía personal
espíritu emprendedor

Liderazgo

Creatividade

Emprendemento

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

- Mostrar disponibilidade para a
participación activa en ámbitos de
participación establecidos.
- Recoñecer riqueza na diversidade de
opinións e ideas.
- Aprender a comportarse desde o
coñecemento dos distintos valores.
- Concibir unha escala de valores propia e
actuar conforme a ela.
- Evidenciar preocupación polos máis
desfavorecidos e respecto aos distintos
ritmos e potencialidades.
-Involucrarse ou promover accións cun
fin social.
- Optimizar recursos persoais apoiándose
nas fortalezas propias.
- Asumir as responsabilidades
encomendadas e dar conta delas.
- Ser constante no traballo, superando as
dificultades.
- Dirimir a necesidade de axuda en
función da dificultade da tarefa.
- Xestionar o traballo do grupo coordinando
tarefas e tempos.
- Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter
confianza nas posibilidades de alcanzar
obxectivos.
- Priorizar a consecución de obxectivos
grupais sobre os intereses persoais.
- Xerar novas e diverxentes posibilidades
desde coñecementos previos dun tema.
- Configurar unha visión de futuro
realista e ambiciosa.
- Atopar posibilidades na contorna que
outros non aprecian.
- Optimizar o uso de recursos materiais e
persoais para a consecución de
obxectivos.
- Mostrar iniciativa persoal para iniciar
ou promover accións novas.
- Asumir riscos no desenvolvemento das
tarefas ou os proxectos.
- Actuar con responsabilidade social e
sentido ético no traballo.
- Identificar potencialidades persoais como
aprendiz: estilos de aprendizaxe,
intelixencias múltiples, funcións
executivas?
-Xestionar os recursos e as motivacións
persoais en favor da aprendizaxe.
- Xerar estratexias para aprender en
distintos contextos de aprendizaxe.
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Ferramentas para
estimular o
pensamento

- Aplicar estratexias para mellóraa do
pensamento creativo, crítico, emocional,
interdependente.
- Desenvolver estratexias que favorezan a
comprensión rigorosa dos contidos.

Planificación e
avaliación da
aprendizaxe

- Planificar os recursos necesarios e os
pasos que se han de realizar no proceso
de aprendizaxe.
- Seguir os pasos establecidos e tomar
decisións sobre os pasos seguintes en
función dos resultados intermedios.
- Avaliar a consecución de obxectivos de
aprendizaxe.
- Tomar conciencia dos procesos de
aprendizaxe.

5.5.4. AVALIACIÓN
5.5.4.1. Procedemento para a avaliación
A avaliación é un elemento central da práctica educativa. A información que proporciona servirá como
punto de partida para a actuación pedagóxica.
A avaliación debe realizarse en tres momentos:
 Avaliación inicial que permite saber aquilo que o alumnado xa sabe. Esta avaliación previa debe
tender a que se expliciten os preconceptos e os esquemas alternativos do alumnado, así como a súa
cosmovisión en relación cos contidos. Os resultados da dita avaliación deberán incorporarse ó
proceso de ensino-aprendizaxe.
 Avaliación procesual, facilitadora do proceso de ensino-aprendizaxe e integrada nel. De carácter
eminentemente formativo, as súas conclusións parciais retroalimentarán o dito proceso, potenciando
a atención á diversidade.
 Avaliación final, co fin de establece-lo grao de alcance das finalidades propugnadas polos obxectivos
e os criterios de avaliación.

5.5.4.2.Procedementos e instrumentos para a avaliación
PROCEDEMENTOS
INSTRUMENTOS
Análise de producciones específicas
Probas escritas:
Probas correxidas (solucionario) e
Probas de aula referidas aos diferentes temas:
ponderadas por preguntas
Realizarase unha por tema segundo os
estándares avaliables.
Probas orais:
Exposicions orais das tareas encomendadas:
Presentación de noticias relacionadas coa ciencia

Caderno do profesor
Rúbrica

Traballos:
Cuestionario-resume dun artículo de ciencia
Cuestionario tras actividades complementarias:

Solucionarios y/o rúbrica
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películas relacionadas co temario
Valoración do proceso
Cuaderno de aula
Observación sistemática
Comportamento e actitude

Lista de cotejo
Registro de observación e caderno
do profesor

5.5.4.3 Sistema de cualificación.


A proba escrita

suporá o 70% da nota da avaliación. Na propia proba

indicaráselle ao alumno ou alumna como se califica cada pregunta.


O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar
consigo que a proba á cal pertenza o exame, lle sexa cualificada cun cero.



Os traballos que se realicen ao longo da avaliación tamén se valorarán de 0 a 10
e suporán un 20% da nota da avaliación. Valorarase a presentación en data,
orixinalidade, curiosidade, a expresión e a claridade de conceptos, sen faltas de
ortografía.



O 10% restante corresponderá o comportamento e actitude na aula.
.

Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha nota
igual ou superior a cinco
Faranse tres probas de recuperación, unha por cada avaliación, logo de pasar a avaliación
correspondente

5.5.4.4.AVALIACIÓN FINAL (ORDINARIA)
Para aprobar en xuño hai que aprobar todas as avaliacións (avaliación continua). A nota final na
convocatoria ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres avaliacións e só se realizará cando se
posúan as 3 avaliacións aprobadas.
En certos casos poderase ter en conta o punto de partida do alumno/a ou circunstancias que puideran influír
nos resultados, sempre coa intención de favorecelo/a.
5.5.4.4.1.Quen debe ir á avaliación final?
Só irán á avaliación final o alumnado:
 Que teña algunha avaliación suspensa,
 Cuxa media das tres avaliacións sexa inferior a 5,

5.5.4.4.2.En que consistirá a proba?
Consistirá nunha proba escrita daqueles estándares que o alumno/a non teñan superados, podendo ser a
proba escrita:
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 dunha parte dos contidos
 dunha parte da avaliación
 de dúas avaliacións
 ou da totalidade da materia.
Para considerar superada a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos explicados
correctamente.
5.5.4.4.3.Como se elabora a cualificación final?
A elaboración da nota final dependerá da proba escrita final realizada:
 Se a proba foi realizada da totalidade dos contidos do curso, a nota sairá de dita proba.
 Se a proba foi realizada só dunha parte dos contidos do curso, a nota final sairá da media aritmética
que resulte da nota sacada en dita proba e a nota das avaliacións aprobadas.

5.5.4.5AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
5.5.4.5.1 Quen debe ir a proba extraordinaria
O alumnado que non supere a proba final ordinaria
5.5.4.5.2 En que consistirá a proba
 Proba escrita da totalidade dos contidos traballados durante o curso.
Para considerar apto ao alumno/a este deberá sacar unha nota igual ou superior a 5.
5.6. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE A
TERCEIRA AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL NA ESO.
A metodoloxía empregada será a mesma que a indicada anteriormente para todo o curso académico.
Para o alumnado que teña que presentarse a avaliación extraordinaria, faránse actividades
relacionadas cos contidos do curso sobre os que versan as probas que teñan que realizar. Así mesmo
tratarase de axudar ao alumno para favorecer e facilitar a superación das probas aclarando dúbidas,
repasando conceptos, repasando fichas de actividades…
Para o alumnado que non teña que presentarse a avaliación final faranse actividades de curiosidade,
ampliación, lectura e comprensión de textos, análise de documentos …

5.5.5. Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente
5.5.5.1. Proceso de ensino
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Indicadores de logro
1. O nivel de dificultadeoi adecuado ás características do alumnado?
2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3. Conseguiuse motivar para conseguir a súaactividade intelectual e
física?
4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5. Contousecoapoio e implicación das familias no traballo do
alumnado?
6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do
profesordo?
7. Tomousealgunha medida curricular para atender al alumnado con
NEAE?
8. Tomousealgunha medida organizativa para atender al alumnado con
NEAE?
9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado
dentro do grupo?

1

2

3

4

5.5.5.2. Práctica docente
Indicadores de logro.
1.- Como norma xeralfanseexplicaciónsxerais para todo o
alumnado.
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas
que precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultadeatendendo á
diversidade.
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para
os alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexiasmetodolóxicas en función dos
temas a tratar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
7.- Poténcianseestratexias de animación á lectura e de
comprensión e expresión oral?
8.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
9.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada
estándar?
10.- Ofréceseao alumnado de forma inmediata os resultados das
probas/exames,etc?
11.- Coméntaseco alumnado os fallos máis significativos das
probas /exames, etc?
12.- Dáselleao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar
os seus fallos?
13.- Cal é o grao de implicación nasfuncións de titoría e
orientación do profesordo?
14.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
15.- As medidas de apoio, reforzo, etcestablécense vinculadas
aos estándares.

1

2

3

4

156

16.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo,
recuperación, ampliación?
5.5.5.3. Avaliación da programación didáctica
Na reunión mensual do departamento farase un seguimento da programación. Se nalgún momento se
produce un retraso tentarase recuperar o tempo seguindo estas pautas:
1º Tentarase resumir as partes que sexan consideradas de menor importancia de xeito que afecte o menos
posible ó alumnado.
2º As partes que sexan de fácil comprensión serán traballadas polo alumno e non se explicarán na clase agás
as dúbidas que xurdan.
Se desta maneira non se consegue recuperar o ritmo proporanse na reunión de departamento medidas máis
axustadas.
5.5.6. ATENCIÓN A DIVERSIDADE
O tratamento da diversidade no bacharelato non pode ter a mesma consideración que nas etapas educativas
anteriores, onde se debe asegurar a todo o alumnado a consecución do dereito a unha educación básica. Sen
embargo, non tódolos estudiantes progresan por igual senon que algún delesmanifestanmáis dificultades
para o proceso de aprendizaxe e por elo, necesitan unharesposta educativa que lles permita progresar
segundo as posibilidades de cada quen.
Esta atención a diversidaderealízase dentro da aula. O profesor utilizará as estratexias concretas a seguir con
cada alumno ou alumna, unha vez vista a realidade que ten de diante, así como os distintos ritmos de
aprendizaxe, interese e coñecementos previos.
As medidas de atención a diversidade nesta materia poidan aplicar os contidos aprendidos.
Planificar actividades variadas e con diferentes niveles de dificultade e profundidade.
Realizar distintos agrupamentos dos alumnos para realizar as actividades.
Utilizar diferentes materiais e recursos didácticos.

MEDIDAS ORDINARIAS
5.5.7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Durante o curso desenrolaranse diversos obradoiros e charlas a cargo de científicos expertos na materia,
así como visitas á Universidade, etc. Serán as incluídas ó principio de curso no PXA e despois as que poidan
xurdir.
5.5.8. CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO
A presentación da materia con información relativa á programación didáctica (obxectivos, contidos,
criterios de avaliación, cualificación procedementos e mínimos esixibles) está colgada na Web do Instituto a
disposición de toda a comunidade educativa. Deste feito son informados os/as alumnos/as e pais nas
respectivas guías.
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5.6. PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º DE BACHARELATO
5.6.1.CARACTERÍSTICAS XERAIS
Características do centro
Situación:
Mencionada no aparatdo de Datos do Departamento.
Centros adscritos:

---------------------------------------------Características singulares
Ningunha destacable

Características do alumnado
Lingua materna dominante
Mencionada no aparatdo de Datos do Departamento
Alumnado con NEAE no curso actual
Ningunha destacable
Problemas sociais destacados: (Abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia
e/ou acoso escolar, etc.
Seguirase o protocolo establecido no plan de convivencia do centro.
Outras características
Ningunha destacable

5.6.2.CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS
A materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuír a que o alumnado adquira uns coñecementos e destrezas
básicas que lle permitan adquirir unha cultura científica; os alumnos e alumnas debe identificarse como
axentes activos, e recoñecer que das súas actuacións e coñecementos dependerá o desenvolvemento do seu
medio. Non se trata, 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 materia deberá 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.
Durante esta etapa perséguese asentar os coñecementos xa adquiridos, para ir construíndo curso a curso
coñecementos e destrezas que permitan a alumnos e alumnas ser cidadáns respectuosos consigo mesmos,
cos demais e co medio, co material que utilizan ou que está á súa disposición, responsables, capaces de ter
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criterios propios e de non perder o interese que teñen desde o comezo da súa temperá actividade escolar por
non deixar de aprender.
Os bloques a desenvolver durante este curso serán os seguintes:
Bloque 1. Os seres vivos. Composición e función.
Bloque 2. A organización celular.
Bloque 3. Histoloxía.
Bloque 4. A biodiversidade.
Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio.
Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio.
Bloque 7. Estrutura e composición da Terra.
Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos.
Bloque 9. Historia da Terra.
A materia en 1º de Bacharelato impártese en catro sesións semanais de 50 min o que dá un total de
aproximadamente 131 sesións lectivas, tendo en conta que o curso escolar comeza o 17 de setembro e
remata o 21 de xuño. As sesións asignadas a cada unha das unidades didácticas serían as seguintes:
UNIDADES DIDÁCTICAS

Referencia
Libro texto

Tema/UD

Bloque

Contido

Temporalización
1ªAvaliación

Sesións

Probas
avaliación

BLOQUE 1. OS SERES VIVOS. COMPOSICIÓN E FUNCIÓN
B1.1

B1.2

1

B1.3

B1.4
B1.5
B1.6

1ª
Avaliación

BLOQUE 2.

Niveis de organización dos
seres vivos.

Características
dos
seres vivos: funcións de
1.1
nutrición,
relación
e
reprodución.
Concepto
de
1.2
bioelemento
e
biomolécula.
Clasificación
dos
bioelementos
e das
biomoléculas.
Estrutura, composición
Do 1.3 ata
química e propiedades
1.7
das biomoléculas
Relación entre estrutura
e funcións biolóxicas
das biomoléculas
A ORGANIZACIÓN CELULAR
A célula como unidade

B2.1

2

B2.2

B2.3

estrutural,

funcional

e

xenética

e

SET - OUT

8

X

2.1
2.2

Modelos
de
organización
celular:
célula
procariota
e
eucariota; célula animal
e célula vexetal.
Estrutura e función dos
orgánulos celulares.
Planificación

B2.4

1.1

OUTUBRO

2

2.3
2.4

OUTUBRO

4

X

2.1

realización de prácticas
de

laboratorio.

Observación
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microscópica de células
eucariotas

animais

e

vexetais.
BLOQUE 3
HISTOLOXÍA

3

B3.1

Concepto de tecido,
órgano,
aparello
e
sistema

1.1

B3.2

Principais
tecidos
animais: estrutura e
función.

3.2

B3.3

Principais
vexetais:
función.

tecidos
estrutura e

3.1

B3.4.

Observacións
microscópicas de tecidos
animais e vexetais.

3.3

BLOQUE 2

4

NOVEMBRO

4

X
NOVEMBRO

4

NOVEMBRO

6

A ORGANIZACIÓN CELULAR
Ciclo

celular.

División

TEMA 4

X

celular: mitose e meiose.
Importancia na evolución
B2.5
BLOQUE 4

dos seres vivos.
A biodiversidade.
Concepto

B4.2

de

biodiversidade.

Índices

5.1

de biodiversidade
Características
B4.3

dos

dominios e dos reinos
dos seres vivos

B4.4

Grandes

5.6

zonas bioxeográficas
Patróns de distribución.

B4.5

Principais biomas.

Os

biomas galegos
Factores

5

B4.6

xeolóxicos

e

5.5

biolóxicos que inflúen na
distribución

dos

NOVEMBRO

seres

DECEMBRO

vivos

8

X

. A evolución como fonte
B4.7

de

biodiversidade.

5.2 AL 5.4

Proceso de especiación.
Ecosistemas
B4.8

Península

da
Ibérica.

5.7

Ecosistemas de Galicia.
Importancia
B4.9

ecolóxica

das illas e a súa relación
coa biodiversidade.
Concepto

B4.10

de

endemismo.

Principais

endemismos

da

5.8

Península Ibérica e de
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Galicia.

B4.11
B4.12

Importancia biolóxica da
biodiversidade.
Causas da perda de
5.9

biodiversidade
O factor antrópico na

B4.13

conservación

2

da

biodiversidade.
Estudo dun ecosistema.
B4.14

Cómputo

da

TEMA 5

biodiversidade.
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UNIDADES DIDÁCTICAS

a
Tema/UD

Bloqu

B4

6

B4.1
B4.3
B5
B5.1

Probas

Libro

avaliació

texto

Contido

e

Temporalización

Referenci

A BIODIVERSIDADE
Clasificación e nomenclatura dos seres
vivos. Grandes grupos taxonómicos

Mes

Sesións

n

6.1

Procesos de transpiración, intercambio

6.1

de gases e gutación.

6.6

AL

XANEIRO

2

X

AS PLANTAS: FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO.
Absorción da auga e os sales minerais
nos vexetais.
Funcións de nutrición nas plantas.

B5.2

Proceso de obtención e transporte
dos nutrientes.

B5.3

7
2ª
Avaliación

7.1

Procesos

de

transpiración,

intercambio de gases e gutación.

B5.4

Transporte do zume elaborado

B5.5

Fotosíntese

B5.6

Importancia biolóxica da fotosíntese.

B5.7

B5.8
B5.9
B5.10

B5.11

B5.12

A

excreción

en

vexetais.

7.1

Tecidos

B5.14

B5.15
B5.16
B5.17

8

B6

4

X

XANEIRO

4

X

7.2

XANEIRO

4

X

7.3

FEB

2

FEB

2

FEB

1

FEB

1

FEB

1

FEB

1

7.1

secretores.
Funcións

de

relación

nas

plantas.

Tropismos e nastias.
Hormonas vexetais: tipos e funcións.
Efectos da luz e a temperatura sobre o
desenvolvemento das plantas
Funcións de reprodución en vexetais:
tipos de reprodución
Ciclos biolóxicos dos principais grupos
de plantas.

B.5.13

XANEIRO

7.3
7.4

X

Semente e froito
Polinización

e

fecundación

nas

espermafitas
Propagación dos froitos e diseminación
das sementes. Proceso da xerminación.

7.5

Adaptacións dos vexetais ao medio.
Aplicacións e experiencias prácticas de
anatomía e fisioloxía vexetal

TEMA 7

X

OS ANIMAIS: FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO.
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B6.1

Funcións de nutrición nos animais.

B6.2

Estrutura

e

función

dos

aparellos

dixestivos e as súas glándulas

8.1

MARZO

1

8.3

MARZO

4

X

8.4

MARZO

4

X

8.2

Transporte de gases e respiración.
B6.4

Tipos

de

aparellos

respiratorios.

Respiración celular.
B6

9

OS ANIMAIS: FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO.
Aparellos

B6.3

circulatorios.

Pigmentos

9.1

respiratorios nos animais. Linfa.

9.2
MARZO

Excreción: tipos de aparellos excretores
B6.5

en

invertebrados

e

8

X

9.3

vertebrados.

Produtos da excreción.
B6

OS ANIMAIS: FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO.
Funcións

B6.6

de

Receptores

relación
e

nos

efectores.

animais.
Sistemas

TEMA 10

nervioso e endócrino. Hom eostase

10
B6.11
B6.12

TEMAS
Adaptacións dos animais ao medio

8,9 y 10

Aplicacións e experiencias prácticas de

TEMAS

anatomía e fisioloxía animal.

8,9 y 10

UNIDADES DIDÁCTICAS

MARZO

Referencia

X

6

Temporalización

Libro texto
Tema/UD

Bloque
B6

Contido

avaliación
Mes

Sesións

ABRIL

6

OS ANIMAIS: FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO.
Reprodución nos animais. Tipos de

B6.7

Probas

11.1

reprodución. Vantaxes e
inconvenientes.

11
3ª

B6.8
B6.9

Avaliación

Gametoxénese.

11.2

Fecundación e desenvolvemento

11.3

X

embrionario.
B6.10

Ciclos biolóxicos máis característicos

11.4

dos animais.
B7
B7.1

ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA.
Análise e interpretación dos métodos de

12.2

ABRIL

1

ABRIL

2

estudo da Terra.

12

Estrutura do interior terrestre: capas que
B7.2

12.3

X

se diferencian en función da súa
composición e da súa mecánica.
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Achegas das novas tecnoloxías na
B7.5

B7.6

12.3

ABRIL

investigación do noso planeta.

Minerais e rochas: conceptos.

4

12.4

ABRIL

Clasificación xenética das rochas.
B7.7

X

Observación de coleccións de minerais
e rochas.

B7.8

Recoñecemento e identificación de
minerais e rochas frecuentes en Galicia.

B7

13

B7.3

B7.4

B8

ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA
Dinámica litosférica.
Evolución das teorías desde a deriva
continental ata a tectónica de placas.

13.1

2

13.2 al

X

13.5

OS PROCESOS XEOLÓXICOS E PETROXENÉTICOS.
A deformación en relación

B8.5

MAIO

MAIO

3

á tectónica de placas. Comportamento
mecánico das rochas

B8.6

Tipos de deformación: dobras e fallas.

14.1

X

Construción de modelos onde se
B8.8

representen os principais tipos de
pregam entos e fallas
Magmatismo. Clasificación das rochas

B8.1

MAIO

3

magmáticas. Rochas magmáticas

X

de interese. O magmatismo na tectónica
de placas

14

B8.2

14.2

Riscos xeolóxicos: vulcanismo e
sismicidade.
Metamorfismo: procesos metamórficos.

MAIO

Fisicoquímica do metamorfismo; tipos
B8.3

2

XUÑO

de metam orfismo. Clasificación das
rochas metamórficas. O metamorfismo
na Tectónica de placas

X

14.3

Metamorfismo: procesos metamórficos.
Fisicoquímica do metamorfismo; tipos
B8.4

de metam orfismo. Clasificación das
rochas metamórficas. O metamorfismo
na Tectónica de placas

B8.7

Técnicas para a identificación de

14.4

distintos tipos de rochas
B9

B9.1

HISTORIA DA TERRA.
Estratigrafía: concepto e

15.8

XUÑO

2

X

obxectivos. Principios. Definición de
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estrato.
Interpretación e realización de
B9.2

15

15.10

XUÑO

3

15.8

XUÑO

2

X

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

B9.3

xeolóxicas: Táboa do tempo
xeolóxico. Principais

X

acontecementos na historia
xeolóxica da Terra. Oroxenias.
B9.4

Extincións masivas e as súas
causas naturais.

B9.5

Estudo e recoñecemento de fósiles.

TOTAL…………………………………………………………….……. 122 sesións
O resto de sesións déixanse para a realización das diferentes probas de cada avaliación. Ademais
a duración de cada unidade é aproximada, e pode variar en función do grao de comprensión
acadado polo alumnado en cada momento.
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Tema/UD

1ª Avaliación

Identif.
contidos

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Identif.
criterios

Identific
Estándar

B1.1
B1.2

B1.1

BXB1.1.1

B1.3.
B1.4.

B1.2.

BXB1.2.1

Concrecion de
obxectivos
Competencias
clave
e,i
l
l,d

1

B1.3.

BXB1.3.1

B1.4.

BXB1.4.1

B1.6

B1.5

BXB1.5.1

B2.1

B2.1

BXB2.1.1

CAA,
CMCCT
CAA,
CMCCT

B1.5.
.
i,d

B2.3
B2.4

m,g
B2.2

CMCCT
CAA

CMCCT
CAA

BXB2.1.2

B2.2

CAA,

CAA
CD
e,i,g

2

CCL

BXB2.2.1

CMCCT
CD

CAA
CD

BXB2.2.2

i,g
B3.1.

B3.1.

BXB3.1.1.

CAA
i,l

3

B3.2
B3.3

B3.2

BXB3.2.1.

CMCCT

g,m

4

B3.4.

B3.3

B2.5

B2.3

BXB3.3.1

BXB2.3.1

CD
CAA
e,i
d,l

B2.6

BXB2.4.1
B2.4

CCL
CMCCT
CD

Estándares de aprendizaxe

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación
Grao
consec.

mínim

Describir as
Describe as características dos seres vivos: funcións de nutrición, características
relación e reprodución
dos seres
vivos
Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos Identificar e
seres vivos
clasificar
Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das os bioelementos
moléculas básicas que configuran a estrutura celular, e destaca a e as
biomoléculas
uniformidade molecular dos seres vivos
Identificar
monómeros
Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas.
constituíntes das
biomoléculas
Asociar as
Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa biomoléculas
estrutura tridimensional
coa súa función
biolóxica
Interpretar a
célula
como una
Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética unidade dos
dos seres vivos.
seres vivos
Nomear as
estruturas
das células
procariotas e
Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas
eucariotas
Representar os
orgánulos
celulares e
Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada asocialos a súas
orgánulo coa súa función ou coas súas funcións.
funcións
Recoñecer
estruturas
animais e
vexetais en
microfotografías
Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante ou
microfotografías ou preparacións microscópicas.
preparacións
Identificar os
Identifica os niveis de organización celular e determina as súas niveis de
vantaxes para os seres pluricelulares.
organización
celular
Relacionar
tecidos
Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células animais e/ou
características, asociando a cada unha a súa función
vexetais
coas súas
características
Identificar as
imaxes
microscópicas
Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen.
cos
tecidos a que
pertecen
Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da Describir
meiose
acontecementos
das
Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a fases da mitose e
meiose
meiose.

Instrumentos
Prob
Prob Trab
esc.
oral ind

Temas transversais
Trab
grup

Cad
Cla

Rúb
(2)

Obs.
CL

EOE CA TIC

٧

X

X

٧

X

X

X

X

X

X

X

X

٧
٧

٧

٧

٧

EMP EC PV

X

5.6.3.1.R
elación
entre os
contidos,
criterios
de
avaliació
n,
compete
ncias
clave e
estándar
es.
Concreci
on dos
obxectiv
os
por
estándar
es.

X

٧

X

X

X

X

٧

X

X

X

٧

X

X

٧

X

X

X

X

X

X

X

٧

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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BXB4.3.1
B4.2

B4.3

CCEC

BXB4.3.2
e,a

CAA
CSC

BXB4.3.3
BXB4.4.1
B4.3

B4.4

CAA
CMCCT

CAA
CMCCT
l,h

BXB4.4.2
CCL
B4.4

BXB4.5.1

h,i,p
CMCCT
CAA

B4.5
B4.5

BXB4.5.2
CAA
CD
BXB4.9.1
l

B4.9

CAA
CSC

BXB4.9.2
CMCCT

B4.7
BXB4.10.1

5

e

B4.10
CCL
CAA
CMCCT

BXB4.10.2

BXB4.11,1

B4.8

h,l,p

CSIEE
CD

B4.11
BXB4.11.2
CSC
CCEC
BX4.11.3

CAA
CCEC

BXB4.12.1
B4.9

i,l,p

B4.12

CAA
CMCCT

BXB4.12.2
CCEC

B4.10

B4.13

Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a
abundancia de especies
Coñecer o
concepto de
biodiversidade
Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade.

X

X

٧

Recoñecer e
Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres enumerar as
vivos.
características
dos
Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos en reinos que
que se clasifican os seres vivos.
agrupan a os
seres vivos
Identificar os
grandes
biomas e situalos
Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais sobre
zonas bioxeográficas.
un mapa
Recoñecer os
principais
biomas e
ecosistemas
mariños e
Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños.
terrestres

٧

Relacionar a
Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies biodiversidade co
mediante cambios evolutivos.
proceso de
formación
Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual de especias
como factores clave no aumento de biodiversidade.
Enumerar as
Enumera as fases da especiación.
fases da
especiación
Identificar os
factores
que favorecen a
Identifica os factores que favorecen a especiación
especiación
Situar na
Península
Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas Ibérica as áreas
bioxeográficas diferentes.
bioxeográficas

X

X

X

٧

X

X

٧

X

X

٧

٧

X

X

X

٧

Recoñecer a
Península
Ibérica os
Recoñece a importancia da Península Ibérica como mosaico de diferentes
ecosistemas
ecosistemas
Enumerar os
Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, e ecosistemas de
as súas especies máis representativas.
Galicia
Enumerar os
factores
que favorecen a
especiación nas
Enumera os factores que favorecen a especiación nas illas.
illas
Recoñecer a
importancia das
illas no
mantemento da
Recoñece a importancia das illas no mantemento da biodiversidade.
biodiversidade

BXB4.13.1.

X

٧

Aprecia o reino vexetal como desencadeante da biodiversidade

Definir o
concepto de
endemismo ou
especie
endémica
CMCCT

٧

X

X

X

X

X

X

٧
X

X

X

٧
X

٧

X

X

Define o concepto de endemismo ou especie endémica.
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e,g,p
BXB4.13.2
CCEC

Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen

l ,b ,h,ñ
B4.11

B4.14

BXB4.14.1
CAA
CSC
BXB4.15.1

a,b,h
CSC
CMCCT

B4.12

Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversidade
para o ser humano.

Enumera as principais causas de perda de biodiversidade

B4.15
BX4.15.2
Coñece e explica as principais ameazas que penden sobre as especies
e que fomentan a súa extinción

BXB4.16.1
CAA
CSC

B4.16

B4.13

Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas das
actividades humanas.

a,h
BXB4.16.2

CSIEE

Indica as principais medidas que reducen a perda de biodiversidade.

a,c,p
B4.17

BXB4.17.1
CMCCT

Coñece e explica os principais efectos derivados da introdución de
especies alóctonas nos ecosistemas.

e,p
B4.14

B4.18

BXB4.18.1

CCEC
CSIEE
CD

Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da
súa biodiversidade.

Identificar os
principais
endemismos en
España
e en Galicia
Enumera as
vantaxes que
se derivan do
mantemento da
biodiversidade
Valorar as
principais
causas da perda
de
biodiversidade
Explicar as
ameazas que
teñen as
especies e que
provocan a súa
extinción
Enumerar as
causas da
perda de
biodiversidade
derivadas de
accións
humanas
Elabora unha
lista de
medidas que se
poden ter en
conta para
preservar a
biodiversidade.
Explicar os
efectos de
introdución de
especies
alóctonas nos
ecosistemas
Deseñar
experiencias
para o estudo
dos
ecosistemas e da
súa
biodiversidade

٧

٧

X

X

X

X

٧

X

X

٧

٧

٧

٧

X

X

X

X

X

٧

X

X
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Tema/UD

2ª Avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Concrecion
Identif.

Identif.

contidos

criterios Estándar

B4.1

Identific

BXB4.1.1

Competencias

dos
obxectivos

clave

Grao
Estándares de aprendizaxe

d,l,p

B4.1

CMCCT

Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos.

CAA
CSIEE

Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para a
identificación e clasificación de especies de animais e plantas.

CAA

Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres
vivos.

b,d,p
B4.2

6

BXB4.2.1
BXB4.4.1
l,h

B4.3

B4.4

CMCCT
Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos en
que se clasifican os seres vivos.

BXB4.4.2
CCL
l,e
B5.1
B5.2
B5.3

B5.1
B5.2
B5.3

BXB5.1.1
BXB5.2.1
BXB5.3.1

i,l
e

CAA
CMCCT
CAA
CMCCT
CAA
CMCCT

Describe a absorción da auga e os sales minerais.
Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus
mecanismos de transporte.
Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e
gutación.

l
B5.4

B5.4

BXB5.4.1
CAA
CMCCT

B5.5

B5.5

Explica a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de
transporte.

BXB5.5.1
CAA
CMCCT

Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da
fotosíntese e asocia, a nivel de orgánulo, onde se producen.

CCL
CSC
CMCCT

Argumenta e precisa a importancia da fotosíntese como proceso de
biosíntese, imprescindible para o mantemento da vida na Terra.
Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais.

i,l

7

B5.6

B5.6

BXB5.6.1
BXB5.7.1
e

B5.7.

B5.7

BXB5.7.2
CAA

Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen.

e,g
B5.8

B5.8

BXB5.8.1

B5.9

B5.9

BXB5.9.1

B5.10

B5.10

BXB5.10.1

e,l
i,l

CMCCT
CAA

CAA

Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias.
Valora o proceso de regulación das hormonas vexetais.

Relaciona as fitohormonas coas súas funcións.

d,l
B5.11

B5.12

BXB5.12.1
CMCCT
CAA

B5.12

B5.13

BXB5.13.1
BXB5.13.2

l,i

CMCCT
CMCCT

Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución
sexual nas plantas.
Diferencia os ciclos biolóxicos e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e
as súas fases e estruturas características.
Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

mínimo

consec.

Identificar os
grandes
grupos
taxonómicos
Utilizar claves
para
clasificación
Recoñecer e
enumerar
as características
dos
reinos que
agrupan a os
seres vivos
Describir a
absorción da
auga e sales
minerais
Explicar a
composición
do zume bruto e
os
mecanismos de
transporte
Explicar a
composición
do zume
elaborado e os
seus
mecanismos de
transporte
Determinar os
feitos
que acontecen na
fotosíntese e on
de
producen
Argumentar a
importancia da
fotosíntese
Describe os
tecidos
secretores a
as sustancias
que
producen
Coñecer
exemplos de
tropismos e
nastias
Valorar os
procesos de
regulación das
hormonas
vexetais
Distinguir os
mecanismos de
reprodución
asexual u
sexual das
plantas
Interpretar
esquemas ,
debuxos e

Temas transversais

Instrumentos
Prob Prob

Trab Trab

Cad Rúb

esc. oral

ind

Cla

grup

(2)

Obs.

CL

٧

EOE CA

TIC

EMP EC PV

X

X

٧

X

٧

X

X

٧

X

٧

X

X

٧

X

٧

X

X

٧

X

٧
٧

٧

٧

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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CAA

l,i

B5.13
B5.14

B5.14

BXB5.14.1
CMCCT
CCL
i,l

B5.16

BXB5.16.1

CMCCT
CAA
i, l

B5.16

B5.17

BXB5.17.1
CAA
CAA
CCL

BXB6.1.1
l
B6.1

B6.1
CAA

BXB6.1.2

B6.2

B6.3

BXB6.2.1

i

BXB6.3.1

CMCCT

CMCCT

B6.2
l,ñ

8
BXB6.4.1

CAA

B6.4
CCL

BXB6.4.2
l
B6.5

BXB6.5.1

B6.6

BXB6.6.1

CAA
CCL
CMCCT

B6.3
CAA
l,e

de plantas

gráficas dos
ciclos biolóxicos
das
plantas
Explicar os
procesos de
polinización e
fecundación nas
espermafitas e
diferenciar as
partes da
Explica os procesos de polinización e de fecundación nas semento e o
espermafitas e diferencia a orixe e as partes da semente e do froito.
froito
Identificar os
mecanismos de
propagación dos
Identifica os mecanismos de propagación dos froitos.
froitos
Relacionar as
adaptacións dos
Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio en que se vexetais co
desenvolven.
medio
Argumentar as
diferenzas entre
Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición e
nutrición e alimentación.
alimentación
Explica as
características da
nutrición
Coñece as características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos heterótrofa.
principais
Distingue os tipos
principais
da nutrición
heterótrofa.
Recoñecer e
diferenciar
Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados.
os aparellos
dixestivos
dos invertebrados

Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados

Recoñecer e
diferenciar
os aparellos
dixestivos
dos vertebrados

Relacionar os
órganos
Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función.
dos aparello
dixestivo
coa súa función
Describe os
procesos
Describe a absorción no intestino
dixestivos no
intestino
Recoñecer e
explicar a
Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos
existencia de
animais
pigmentos
respiratorios nos
animais
Coñece os
sistemas
circulatorios
sanguíneos.
Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e Diferencia
explica as súas vantaxes e os seus inconvenientes
circulación aberta
e pechada.
Relaciona
circulación aberta
e pechada cos

٧

٧
٧
٧

٧

٧

٧
٧
٧
٧

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

٧
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BXB6.6.2

CMCCT
CD

Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de
circulación (simple, dobre, incompleta ou completa).

CMCCT

Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións

l
B6.7

BXB6.7.1.

animais que a
presentan.
Establece
diferenzas entre
os aparellos
circulatorios de
distintos animais
Asociar
representacións
dos aparellos
circulatorios, co
tipo de
circulación
Identificar a
composición da
linfa e
as súas funcións

٧

٧

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TEMA 9
BXB6.6.1
CAA

B6.6

BXB6.6.2

l,ñ

B6.3

CD
CMCCT

BXB6.7.1
B6.7

l

CMCCT

l,e

CD

e

CCL

BXB6.9.1
B6.9

Relacionar os
órganos
Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e
dos aparello
explica as súas vantaxes e os seus inconvenientes.
dixestivo
coa súa función
Recoñece o tipo
de
circulación en
Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de
representacións
circulación (simple, dobre, incompleta ou completa).
sinxelas do
aparello
circulatorio
Identificar a
composición da
Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións
linfa e
as súas funcións
Asociar os
aparellos
Asocia os aparellos respiratorios cos grupos aos que pertencen, e
respiratorios cos
recoñéceos en representacións esquemáticas.
grupos
aos que pertecen

٧

٧

٧

٧

BXB6.10.1
B6.10

Define e explica o proceso da excreción.

BXB6.11.1

B6.11

Enumera os principais produtos de excreción e clasifica os grupos de
animais segundo os produtos de excreción.

e,l.

CMCCT
CAA

e

CMCCT

Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as
súas principais estruturas a partir de representación esquemáticas

CAA
CMCCT

Localiza e identifica as rexións dunha nefrona.

CMCCT

Explica o proceso de formación dos ouriños.

B6.5.

BXB6.12.1
B6.12.

BXB6.13.1
B6.13

BXB6.13.2

d

Definir o proceso
de
excreción
Enumera os
principais
produtos de
excreción.
Clasifica os
grupos de
animais segundo
os produtos de
excreción.
Describir os
aparellos
excretores dos
animais e
recoñecer as
súas
estruturas
Identificar as
rexións da
nefrona
Explica o
proceso de
formación dos
ouriños.

٧

٧

٧

٧
٧

171

BXB6.14.1.
B6.14

l

CMCCT

Identifica os mecanismos específicos ou singulares de excreción dos
vertebrados

Identificar os
mecanismos de
excreción dos
vertebrados

٧

X

X

X

X

X

X

٧

X

X

٧

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TEMA 10
BXB6.15.1
B6.15

l,e

BXB6.16.1.
B6.16.

Integra a coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as
dúas funcións.

CCL

Define estímulo, receptor, transmisor, efector.

i
BXB6.16.2.

B6.17

CAA

BXB6.17.1

CAA
CMCCT

Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios.

Explica a transmisión do impulso nervioso na neurona e entre
neuronas

e.

CCL

i

CMCCT
CAA

Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados

l

CMCCT

Identifica os principais sistemas nerviosos de vertebrados

e,l

CMCCT

Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e
diferencia as funcións do sistema nervioso somático e o autónomo

CSIEE
CAA

Establece a relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso.

CMCCT
CCL

Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas.

CMCCT
CAA

Discrimina a función reguladora e en que lugar se evidencia a
actuación dalgunhas das hormonas que actúan no corpo humano.

CMCCT

Relaciona cada glándula endócrina coa hormona ou as hormonas
máis importantes que segrega, e explica a súa función de control.

BXB6.18.1
B6.18
BXB6.19.1
B6.19

BXB6.20.1
B6.6
B6.20

BXB6.21.1
B6.21
BXB6.22.1

e,l

BXB6.22.2
B6.22.

e

BXB6.22.3

Relacionar as
función
da coordinación
nerviosa e
hormonal
Define estímulo,
receptor,
transmisor e
efector
Identificar os tipos
de
receptores
sensoriais e
nerviosos
Explicar a
transmisión
do impulso
nervioso
Deferencias os
distintos
sistemas nerviosos
dos
invertebrados
Diferenciar os
distintos
sistemas nerviosos
dos
vertebrados
Describe o sistema
nervioso
central e periférico
dos
vertebrados,
diferenciando as
funcións do
sistema nervioso
somático e o
autónomo.
Describe o acto
reflexo
Establece a
relación entre o
sistema endócrino
e o sistema
nervioso.
Relacionar cada
glándula endocrina
coa
hormona que
segrega e
explicar a súa
función
Recoñece a
función
reguladora e en
que lugar se
evidencia a
actuación
dalgunhas
das hormonas que
actúan no
corpo humano.
Explica a relación
entre o

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧
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BXB6.23.1
CAA
B6.23

i,l
BXB6.23.2
CMCCT
BXB6.29.1
BXB6.29.2

B6.11

B6.29

Relaciona as principais hormonas dos invertebrados coa súa función
de control.

BXB6.29.3

i,l

Identifica o concepto de homeostase e a súa relación co sistema
nervioso e endócrino.

CAA

Identifica as adaptacións animais aos medios aéreos.

CAA

Identifica as adaptacións animais aos medios acuáticos.

CAA

Identifica as adaptacións animais aos medios terrestres.

hipotálamo e a
hipófise.
Indica as
glándulas
reguladas pola
hipófise.
Explica a relación
entre as
glándulas
endocrinas e as
hormonas que
producen,
indicando a súa
función.
Relaciona as
principais
hormonas dos
invertebrados coa
súa función de
control
Identificar o
concepto
de homeostase
Identificar as
adaptacións
animais aos
medios aéreos,
acuáticos e
terrestres

٧

٧

٧

X

X

X

X

X

X

173

3ª Avalliación

Tema/UD

Identif Identif
.

.

Identific

contid criteri Estándar
os

Criterios de cualificación e instrumentos de
avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

os

Concreci Competenci
on

Estándares de aprendizaxe

de as

obxectiv

Grao
mínimo

clave

consec.

os

Temas tra

Instrumentos
Pro

Prob Tra Trab Ca

Rúb

Ob

b

oral

(2)

s.

esc.

b

grup d

ind

CL

Cla

EO C

TI

E

C

A

EMP

E
C

PV

Diferenciar
BXB6.24.1

e

CCL
CMCCT

entre
Describe as diferenzas entre reprodución asexual e
sexual, e argumenta as vantaxes e os inconvenientes reprodución
de cada unha.
asexual y

٧

X

sexual
Distinguir os
B6.7

B6.24

BXB6.24.2

CMCCT

tipos de
Identifica tipos de reprodución asexual en organismos
unicelulares e pluricelulares.
reprodución

٧

X

X

٧

X

X

٧

X

X

X

X

X

X

asexual
Distinguir os
tipos de

BXB6.24.3

CAA

Distingue os tipos de reprodución sexual.

reprodución

X

sexual
e

B6.8

B6.25

BXB6.25.1

Compara os

CAA

procesos de
Distingue e compara o proceso de espermatoxénese espermatoxé
e ovoxénese.
nese e
ovoxénese

11

l
B6.26

BXB6.26.1

Diferenciar os
CAA

tipos de
Diferencia os tipos de fecundación en animais e as
súas etapas.
fecundación

٧

en animais
Identificar as
e
BXB6.27.1

CAA
CMCCT

fases do
Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e desenvolvem
os acontecementos característicos de cada unha.
ento

٧

embrionario

B6.9

Establece
relacións

B6.27

entre os
BX6.27.2

CMCCT

Relaciona os tipos de ovo cos procesos
segmentación
e
gastrulación
durante
desenvolvemento embrionario.

de tipos de ovo e
o
os procesos

٧

X

X

de
segmentación
e gastrulación
BB6.1
0

d
B6.28

BXB6.28.1

Identificar as
CAA

Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos animais.

fases dos

٧

X

X
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ciclos
biolóxicos
Describir os
i,l
B7.1

B7.1

CMCCT
CD

BXB7.1.1

Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a métodos de
base dos procedementos que utiliza e as súas
estudo da
achegas e limitacións.
Terra

٧

X

X

Diferenciar a

BXB7.2.1

d,l

CCL

Resume a estrutura e composición do interior estrutura e
terrestre, distinguindo as súas capas en función da a
súa composición e da súa mecánica, así como as
descontinuidades e as zonas de transición entre elas. composición
da Terra

٧

X

X

Situar en
esquemas as
capas da
B7.2

B7.2

CMCCT
CD

BXB7.2.2

Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e Terra,
identifica as descontinuidades que permiten
identificando
diferencialas.
as

٧

X

descontinuida
des
Analizar os

12

BXB7.2.3

CCEC

modelos
Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra
e contrasta o que achega cada un deles ao xeoquímico e
coñecemento da estrutura da Terra.
xeodinámico

٧

X

X

da Terra
g

Distinguir os
métodos
desenvoltos
grazas ás

B7.5

B7.6

CMCCT
CD

BXB7.6.1

novas
Distingue métodos desenvolvidos grazas ás novas
tecnoloxías, asociándoos coa investigación dun tecnoloxías,
fenómeno natural.
na

٧

X

٧

X

investigación
de
fenómenos
naturais
Identificar as
b,p
B7.6
B7.7
B7.8

B7.7

aplicacións
CAA
CSC

BX7.7.1

Identifica as aplicacións de interese social ou
industrial de determinados tipos de minerais e rochas.

de interese
de
minerais e
rochas

e

Interpreta
imaxes sobre

13

B7.3

B7.3

BXB7.3.1

CAA
CCL

o
Detalla e enumera procesos que deron lugar á
proceso de
estrutura actual do planeta.

٧

X

X

X

X

subdución e
sobre os

175

procesos
xerados pola
convección
do manto.
Explica a
orixe das illas
volcánicas; a
orixe de
cordilleiras
volcánicas
; e os
oróxenos de
colisión
l

Indicar as
achegas da
deriva

B7.4

BXB7.4.1

CECC

Indica as achegas máis relevantes da deriva continental no
continental, para o desenvolvemento da teoría da
desenvolvem
Tectónica de placas.
ento da

٧

X

٧

X

X

tectónica de
placa

B7.4
b

Identificar os
tipos de

B7.5

CD
CMCCT

BXB7.5.1

bordos de
Identifica os tipos de bordos de placas e explica os placas e os
fenómenos asociados a eles.
fenómenos

X

asociados a
eles
Explicar a
i,l
B8.1

CMCCT

BXB8.1.1

l

B8.2

14

BXB8.2.1

Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica relación entre
de placas, e coñece as estruturas resultantes da magmatismo
localización dos magmas en profundidade e en
e tectónica
superficie.
de placas

٧

X

X

٧

X

X

٧

X

X

٧

X

X

Determinar os

CAA

B8.1

tipos de
Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas
magmas, e clasifícaos atendendo á súa composición
según a súa
composición
Diferenciar os

i,l
B8.3

BXB8.3.1

CAA

l
B8.4

BXB8.4.1

Diferencia os tipos de rochas magmáticas, identifica tipos de
as máis frecuentes, con axuda de claves, e relaciona
rochas
a súa textura co seu proceso de formación
magmáticas
Relacionar os

CAA
CMCCT

Relaciona os tipos de actividade volcánica coas tipos de
características do magma, e diferencia os produtos
actividade
emitidos nunha erupción volcánica
volcánica

176

coas
característica
s do
magma
Analizar os
i,l
B8.2

B8.5

BXB8.5.1

CMCCT

riscos
Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos
internos. Vulcanismo e sismicidade.
volcánicos e

٧

X

X

X

X

X

٧

X

X

٧

X

X

X

٧

X

X

X

sísmicos
Clasificar o
e
B8.6

metamorfism
CMCCT
CAA

BXB8.6.1

o en
Clasifica o metamorfismo en función dos factores que
o condicionan
función dos

٧

factores que
o condicionan
Clasificar as
d

B8.3

rochas
metamórficas

B8.7

BX8.7.1

CAA

e
Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis
frecuentes da codia terrestre, relacionando a súa relacionarlas
textura co tipo de metamorfismo experimentado.
cos tipos

X

de
metamorfism
o
Determinar as
i
B8.8

CMCCT

BXB8.8.1

fases de
Detalla as fases do proceso de formación dunha rocha formación
sedimentaria
dunha rocha
sedimentaria
Describir as

B8.4
B8.9

BXB8.9.1

e

CLC

Describe as fases da diaxénese.

fases da
diaxénese

B8.10

BXB8.10.1

i,l

CSIEE
CAA

Clasificar as
Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas rochas
sedimentarias máis frecuentes da codia terrestre.
sedimentarias

٧

X

X

X

X

X

X

X

Asociar os
tipos de

l

deformación
BXB8.11.1
B8.5

CAA

Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos tectónica
aos que se someten as rochas e coas propiedades
cos esforzos
destas.
aos que se

B8.11

٧

someten as
rochas
Relacionar os
BXB8.11.2

CD

Relaciona os tipos
tectónica de placas.

de

estruturas xeolóxicas coa

tipos de
estruturas

٧

X

xeolóxicas
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coa tectónica
de placas
B8.6

Distinguir os
BXB8.12.1

B8.7

m,g

CMCCT

Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos elementos
atendendo a diferentes criterios.
dunha dobra

٧

X

X

٧

X

X

e os tipos
B8.12
B8.8

Distinguir os
CAA
CMCCT

BXB8.12.2

elementos
Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os
elementos que a constitúen
dunha falla e

X

os tipos
m,l

B9.1

Interpretar
mapas

B9.2

B9.1

CAA
CMCCT

BXB9.1.1

Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes topográficos e
xeolóxicos sinxelos.
cortes

٧

X

xeolóxicos
Interpretar
l,e

cortes
xeolóxicos,

B9.3

B9.2

CAA
CMCCT

BX9.2.1

15

Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade determinando
dos seu estratos, as discordancias e a historia a
xeolóxica da rexión, e identifica os grandes
acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias. antigüidade,
discordancias

٧

X

X

X

e historia
da rexión
Categorizar
B9.4

os fósiles
guía e
B9.3

BXB9.3.1

d,l,p

CMCCT
CAA

B9.5

Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa establecer a
importancia para o establecemento da historia
súa
xeolóxica da Terra.
importancia

٧

X

na historia
da Terra

LENDA COMPETENCIAS CLAVE 4

4

LENDA TEMAS TRANSVERSAIS

CCL

Comunicación lingüística

CL

Comprensión lectora

CMCCT

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía

EOE

Expresión oral e escrita

CD

Competencia dixital

CA

Comunicación audiovisual

CAA

Competencia aprender a aprender

TIC

Tecnoloxías da información e comunicación

CSC

Competencias sociais e cívicas

EMP

Emprendemento

CSIEE

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

EC

Educación cívica

CCEC

Conciencia e expresións culturais

PV

Prevención da violencia

Son aquelas competencias que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego
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(1)A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2)As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..
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5.6.4. METODOLOXÍA DIDÁCTICA
5.6.4.1.Estratexias metodolóxicas
5.6.4.1.1.Aspectos xerais
 A metodoloxía deberá ampliar e facer evolucionar os coñecementos do alumnado fomentando

a

autoestima e a motivación.
 Interesará coñecer a competencia inicial do alumnado: as ideas previas do alumnado, observar se son
erróneas para intentar modificalas e, se son incompletas ou parcialmente correctas, realizar unha maior
profundización.
 A exposición por parte do profesorado debe ser motivadora, personificada respectando os diferentes
ritmos e estilos de aprendizaxe causados pola diversidade propia dentro da aula e funcional, con
exemplificacións e problemas cuxa temática estea relacionada co alumnado.
 Débese procurar que as actividades viren en torno á formulación de problemas, de modo que o grupo, os
subgrupos de traballo ou cada alumno/a asuman e dicir, participen do proceso, efectuando a súa propia
actividade e aprendendo dela. Neste sentido, sería conveniente potenciar as metodoloxías activas,
traballando con tarefas ou proxectos que combinen tanto traballo individual como cooperativo e cuxo
carácter integrador e globalizador facilite a inclusión, a interacción e tamén a adquisición das
competencias claves.
 As actividades han de expoñerse debidamente contextualizadas, de maneira que o alumnado comprenda
que a súa realización é necesaria como forma de buscar posibles respostas a preguntas ou problemas
previamente formulados buscando a significatividade do aprendido.
 •

As tarefas experimentais, de laboratorio, de taller, de aula, e calquera outra actividade deben

entenderse deste xeito. Por iso, os traballos prácticos, de carácter experimental, han de gardar unha
estreita relación cos contidos que nese momento estéanse traballando no aula. Neste senso, o papel do
profesor/a será meramente facilitador.
 Equilibrio entre as actividades teóricas e as prácticas, procurando que estas últimas estean relacionadas
con diferentes aspectos da vida cotiá e da realidade do alumnado.
 Igualmente, dada a súa crecente importancia, débese potenciar o uso das tecnoloxías da información e a
comunicación. O computador pode utilizarse para buscar información, e para tratala e presentala, así
como para realizar simulacións interactivas e representar fenómenos de difícil realización experimental,
tendo en conta que a utilización destes medios require unha planificación adecuada que valore os
obxectivos que se pretende conseguir.
 Buscarase unha avaliación formativa onde o profesor/a represente un papel facilitador das fontes de
información.
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5.6.4.1.2 Estratexias metodolóxicas – Detalle
Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as que
destacan:
 Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e resumos.
 Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre
documentos, textos ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise do documento, dos
gráficos, mapas ou táboas de datos presentes nel.
 Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de liñas do
tempo, gráficos e mapas.
 Seguirase un modelo experiencial na resolución de problemas.
 Favoreceranse os obradoiros, os estudos de casos e as simulacións.
 Darase importancia á aprendizaxe cooperativa e ao traballo por tarefas ou por proxectos.
5.6.4.1.3.Secuenciación habitual de traballo na aula
Para intentar levar a práctica estes principios metodolóxicos o deseño da aprendizaxe queda estruturado
en TRES fases:






Fase inicial: O inicio de cada Unidade Didáctica, o profesor/a fará unha introdución á mesma, que
incluirá os obxectivos a conseguir e comentará co grupo os coñecementos previos que podan ter sobre
a materia, para detectar as ideas preconcebidas e motivar e despertar interés hacia o tema a través do
diálogo cos alumnos/as.
Fase directiva: Posteriormente se pasará a explicar os contidos conceptuais intercalando actividades
de aprendizaxe, como poden ser realizar esquemas, mapas conceptuais, ou resolver exercicios e casos
prácticos; limitándose o profesor/a a labores de coordinación e orientación, prestando especial
atención os grupos de alumnos/as que teñan máis dificultades e propondo en caso de ser necesario
actividades de reforzo ou ampliación. A finalidade das actividades é facilitar a comprensión e
interpretación dos contidos conceptuais, e aplicar os coñecementos adquiridos a distintas situacións.
Fase autónoma: Ao finalizar cada unidade didáctica, se proporán aos alumnos/as a resolución
dalgunhas actividades que faciliten a mellor comprensión do tema e o seu estudo.
5.6.4.1.4. Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materiais, recursos

Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de decisión
metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito:
Agrupamentos

Tempos

t
e
r
i

Espazos
Impreso















Tarefas individuais.
Agrupamentos flexibles.
Actividades en pequenos grupos.
Gran grupo.
Actividades a realizar no transcurso da clase,
Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións,
Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o trimestre
Aula dotada con pantalle e proxector.
Laboratorio.
Aula de informática.
Recinto escolar.
Exteriores ao centro.
Libro de texto e material didáctico fotocopiable para traballar os
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Audiovisual
Instrumental

Recursos informáticos

O entorno como recurso
Outros recursos

contidos: “Bioloxía e Xeoloxía” Editorial Anaya. O departamento
didáctico do curso anterior escolleu este libro de texto.
 O libro de texto non se considera como único recurso para a
realización de actividades, se non que o propio profesor/a tamén
planificará e elaborará actividades adaptadas aos contidos
propostos nesta programación e ás características do alumnado.
 Material da biblioteca: enciclopedias, diccionario de termos
científicos e da natureza, enciclopedias, monografías, prensa.
 Vídeos documentais.
 Internet que é hoxe a principal fonte de datos que podemos ter a
man.
 Pantalla de proxección.
 Material de laboratorio en xeral.
 PC, Pantalla dixital, Canón.
 Procesador de textos e Power Point.
 Webs institucionais:
 www.edu.xunta.es/recursos
 www.pntic.mec.es
 www.xunta.esconselle/cma
 Portais educativos:
 http://www.sixa.es/es
 Medio físico e natural (Canón do Sil,...)
 Material de laboratorio

5.6.5. AVALIACIÓN INICIAL,DETECCIÓN DE APRENDIZAXES NON ADQUIRIDAS NO CURSO
2020-2021 E PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN
5.1.6.1.Procedemento para avaliación inicial
Ao inicio do curso, nas primeiras semanas do curso acadêmico, levarase a cabo unha proba para coñecer o
nivel de contidos manexados polo alumnado. O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos
aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección
de alumnado con posibles dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita
información servirá ao profesorado para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de
reforzo ou ampliación se fose necesario. Dita proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na
exposición dos contidos para o novo curso. Consistirá nunha proba con preguntas tipo test, preguntas curtas,
confección de mapas ou gráficas relacionados cos estándares de aprendizaxe. . Os resultados da proba inicial
daránse a coñecer durante a reunión establecida polo centro ao inicio do curso e na que se encontrará a
totalidade da xunta avaliadora. Será o titor/a quen porá os resultados obtidos en coñecemento das familias.
En función dos resultados obtidos levaranse a cabo as medidas de atención pertinentes coa finalidade de que
o alumnado recupere as aprendizaxes imprenscindibles.
Para a adquisición de aprendizaxes non adquiridas faranse actividades que favorezcan o auto aprendizaxe,
e pensamento crítico.Estas actividades trataran de realizarse en cada un dos temas que se imparten como
unha medida de adquisión de ideas previas a materia.









Actividades de reforzó que se poderan realizar:
Boletíns de exercicios
Cuestions practicas
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula virtual
Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual
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5.6.6.AVALIACIÓN CONTINUA
5.6.6.1.Procedemento para a avaliación continua
.
A avaliación será continua e sumativa, Avaliarase a aprendizaxe:
 No interior da aula, durante o desenvolvemento dos bloques de contidos e das correspondentes
probas obxectivas.
 No laboratorio, durante o desenvolvemento das prácticas.
 Fóra da aula, cos traballos obrigatorios e as actividades que se leven a cabo fóra do recinto escolar.

5.6.6.2. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación

INSTRUMENTOS
En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante:
 Unha ou dúas probas escritas e de tipo obxectivo, nas que se medirán os contidos
conceptuais e procedementais e competencias claves.
 Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de
grupo.
 Rexistro do traballo diario na aula onde se terán en conta as actitudes, a asistencia, a
puntualidade, o traballo na clase....
 Outros documentos: cuaderno de clase, gráficos ou textos, elemento de diagnóstico
(rúbrica).
 Debates e intervencións.
 Elaboracións multimedia.

INSTRUMENTOS/ PROCEDEMENTOS/ CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios empregados deben ser coñecidos polo alumnado coa anticipación suficiente; os
xerais no inicio do curso, e os específicos da proba ou actividade coa anticipación necesaria. A
avaliación constará os seguintes apartados:
PROCEDEMENT

INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

OS
 Faranse unha ou varias probas obxectivas por avaliación, de
Probas escritas
90%

cuestións a desenvolver, relacionar, verdadeiro/falso...

facendo a

media das probas para obter a nota.
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 A proba valorarase de 0 a 10 puntos e nela se poderán incluir:
cuestións, resolución de problemas, interpretación de esquemas,
test de verdadeiro - falso, textos, elaboración de esquemas, gráficas
ou mapas conceptuais...
 O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba,
poderá levar consigo que a avaliación á cal pertenza a proba, lle
sexa cualificada como non superada coa nota mínima.
 De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que
presente o mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación
médica ou de deber inexcusable, de carácter público ou privado
para a non asistencia a dita proba. A data da proba será fixada polo
profesor/a da materia.
Ao final do trimestre, só se realizará a media aritmética das probas
se o alumno/a posúe unha nota, en cada proba, igual ou superior a
tres.
Valoraranse de 0 a 10 puntos. Incluirá:
 Elaboración de traballos individuais ou en equipo.
As actividades a realizar fóra das horas da propia clase, deben ser
voluntarias (para subir nota) aínda que se poderán pedir actividades
obrigatorias como por exemplo: a presentación de informes ou
traballos escritos ao final da cada trimestre. Neste punto, os alumnos/as
Traballos

executarán un traballo (facilitado polo profesor/a). Valorarase a

10%

presentación en data, orixinalidade, curiosidade, a expresión e a
claridade de conceptos.
 Se non se fan os traballos a nota deste apartado na avaliación será
un 0.
 Se non se plantexan traballos obrigatorios nunha avaliación, este
10% da cualificación da avaliación repartirase entre o caderno de
clase e o traballo diario, 5% a cada un.

Sistema de cualificación.
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Cualificación Cuantitativa



A proba escrita valorarase de 0 a 10, pero suporá o 90% da nota da avaliación. Na
propia proba indicaráselle ao alumno ou alumna como se califica cada pregunta.



Os traballos que se realicen ao longo da avaliación tamén se valorarán de 0 a 10 e
suporán un 10% da nota da avaliación. Valorarase a presentación en data, orixinalidade,
curiosidade, a expresión e a claridade de conceptos, sen faltas de ortografía. Se non se fan
a nota deste apartado será un 0.

 Cualificación Cualitativa
Criterios de corrección de probas escritas:
Na corrección, valoraranse os seguintes criterios, tanto nos exercicios teóricos como nos
prácticos:


Orde, presentación, limpeza, claridade nos razoamentos e precisión nos cálculos
numéricos.



Os exames serán realizados con bolígrafo azul ou negro. Non se permite a
utilización do lapis.



Faltas de ortografía e erros gramaticais.



As preguntas teóricas deben estar ben razoadas, afondando nos conceptos a aplicar
e non deixando ningún aspecto sen xustificar



Nas preguntas a desenvolver, ademais de considerar a medida en que se axusta o
contido da resposta ao que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á claridade
expositiva e á utilización axeitada dos conceptos fundamentais



O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar
consigo que a proba á cal pertenza o exame, lle sexa cualificada cun cero.

A nota total de cada avaliación sairá da suma dos dous apartados seguintes:
 Media aritmética das probas escritas (só se fará media das probas cando a nota deles
sexa igual ou superior a 3. Menos dun 3 nunha ou varias probas escritas equivale a
suspenso). Corresponde ao 90% da nota.
 10% da nota do/s traballos individuais e colectivos.
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Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha
nota igual ou superior a cinco

Faranse tres probas de recuperación, unha por cada avaliación, logo de pasar a avaliación
correspondente. A da terceira avaliación coincidará coa avaliación final ordinária.
5.6.7.AVALIACIÓN FINAL (ORDINARIA)
Para aprobar en xuño hai que aprobar todas as avaliacións (avaliación continua). A nota final na
convocatoria ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres avaliacións e só se realizará cando se
posúan as 3 avaliacións aprobadas.
En certos casos poderase ter en conta o punto de partida do alumno/a ou circunstancias que puideran influír
nos resultados, sempre coa intención de favorecelo/a.
5.6.7.1.Quen debe ir á avaliación final?
Só irán á avaliación final o alumnado:
 Que teña algunha avaliación suspensa,
 Cuxa media das tres avaliacións sexa inferior a 5,

5.6.7.2.En que consistirá a proba?
Consistirá nunha proba escrita daqueles estándares que o alumno/a non teñan superados, podendo ser a
proba escrita:
 dunha parte dos contidos
 dunha parte da avaliación
 de dúas avaliacións
 ou da totalidade da materia.
Para considerar superada a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos explicados
correctamente.
5.6.7.3.Como se elabora a cualificación final?
A elaboración da nota final dependerá da proba escrita final realizada:
 Se a proba foi realizada da totalidade dos contidos do curso, a nota sairá de dita proba.
 Se a proba foi realizada só dunha parte dos contidos do curso, a nota final sairá da media aritmética
que resulte da nota sacada en dita proba e a nota das avaliacións aprobadas.

5.6.8.AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
5.6.8.1 Quen debe ir a proba extraordinaria
O alumnado que non supere a proba final ordinaria
5.6.8.2 En que consistirá a proba
 Proba escrita da totalidade dos contidos traballados durante o curso.
Para considerar apto ao alumno/a este deberá sacar unha nota igual ou superior a 5.
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5.6.9 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES PARA O PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE A
TERCEIRA AVALIACIÓN E A AVALIACIÓN FINAL NA ESO.
A metodoloxía empregada será a mesma que a indicada anteriormente para todo o curso académico.
Para o alumnado que teña que presentarse a avaliación extraordinaria, faránse actividades
relacionadas cos contidos do curso sobre os que versan as probas que teñan que realizar. Así mesmo
tratarase de axudar ao alumno para favorecer e facilitar a superación das probas aclarando dúbidas,
repasando conceptos, repasando fichas de actividades…
Para o alumnado que non teña que presentarse a avaliación final faranse actividades de curiosidade,
ampliación, lectura e comprensión de textos, análise de documentos …

5.6.9.AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE
5.6.9.1. Proceso de ensino
Proceso de ensino:

1 2 3 4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

5.6.9.2. Práctica docente
Práctica docente:

1 2 3 4

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a atar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?
6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
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7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?
9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?
10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?
11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?
12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares
14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliaciÓn,.. ?

5.6.11.AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
 Reunións de departamento, nas que se analizará o grao de avance na materia en
relación á programación, así como diversos cambios propostos para adaptarse ás
necesidades educativos do alumnado.
 Memoria de final de curso, onde se reflexarán os contidos impartidos da
programación anual, cambios propostos na mesma para sucesivos cursos ou
problemas á hora de poñer en práctica o acordado na mesma.
 Ademais, darémoslle resposta ao seguinte cuestionario ao final de curso e o
incroporaremos a memoria do Departamento:
Mecanismo de avaliación e modificación de programación didáctica
(Indicadores de logro)

Escala
1 2

3

4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/ temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación?
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?
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22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?

ESCALA:
1.

Moi be

2.

Ben

3.

Suficiente

4.

Insuficiente

5.6.12.ATENCIÓN A DIVERSIDADE
Durante o desenvolvemento do traballo na aula, artellaranse os mecanismos necesarios para facilitar a
atención á diversidade do alumnado, a partir da flexibilidade dos diferentes elementos formativos: os
contidos organízanse en básicos e complementarios, as actividades gradúanse en dificultade, empregamos
diferentes recursos didácticos e agrupamentos variados, a metodoloxía prevé diversos ritmos e estratexias de
aprendizaxe, e contémplanse actividades de reforzo, ampliación e recuperación.
E, posto que o centro conta con alumnado estranxeiro, desenvolveranse actitudes integradoras orientadas a
favorecer a acollida e a atención educativa destes estudiantes.
5.6.13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Na primeira Reunión de Departamento de cada curso proporanse as distintas actividades complementarias
e extraescolares que se realizarán nese curso, que aparecerán na acta correspondente e se comunicaran á
Dirección do Centro, procurando repartilas entre os distintos niveis.
Se o longo do curso aparece algunha oferta interesante solicitarase á Dirección.
5.6.14.CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO
 Nos primeiros días de clase, o profesor informará das características académicas da materia impartida
neste nivel académico.
 Igualmente, informará a secuenciación temporal da materia ao longo do curso.
 Informará do tipo de material a usar (libro de texto oficial, fotocopias, boletíns de problemas, resumes
do tema, calculadora, material para escribir,...), onde se impartirán as clases (aula e laboratorio).
 Explicar o sistema de avaliación.
 Finalmente, indicar ao alumnado a dispoñibilidade da programación didáctica para a súa consulta.
Dita dispoñibilidade será:
o Por arquivo electrónico. Para elo, o centro dispón dunha páxina web dende a que se pode
descargar a programación didáctica, aportada polo seminario, para a súa consulta.
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5.7.-PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO
5.7.1.-CARACTERÍSTICAS XERAIS
Características do centro
Situación:
Mencionada no aparatdo de Datos do Departamento.
Centros adscritos:
------------------------------Características singulares
Ningunha destacable

Características do alumnado
Lingua materna dominante
Mencionada no aparatdo de Datos do Departamento
Alumnado con NEAE no curso actual
Ningunha destacable
Problemas sociais destacados: (Abandono escolar, poboación emigrante, absentismo, violencia
e/ou acoso escolar, etc.
Seguirase o protocolo establecido no plan de convivencia do centro.
Outras características
Ningunha destacable

5.7.2.- CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS
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
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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. Os bloques a desenvolver durante este curso serán os seguintes:
Bloque 1. . A base molecular e fisicoquímica da vida.
Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular.
Bloque 3. Xenética e evolución.
Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía.
Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións.
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 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.
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A materia en 2º de Bacharelato impártese en catro sesións semanais de 50 min o que dá un total de
aproximadamente 127 sesións lectivas, tendo en conta que o curso escolar comeza o 17 de setembro e
remata sobre o 15 de Maio. As sesións asignadas a cada unha das unidades didácticas serían as seguintes:
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UNIDADES DIDÁCTICAS

Avaliación
Tema/UD

Bloque
B1

B1.1.

1. Os
compoñentes
químicos da
célula

2. Os glícidos

B1.2.

Referencia
Libro texto

Contido

Mes

Compoñentes químicos da vida. Concepto
de bioelemento. Tipos, propiedades e
funcións dos bioelementos.
Os enlaces químicos e a súa importancia en
bioloxía.
Biomoléculas: concepto,
técnicas de separación.

B1.4.

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

B1.5.

Fisicoquímica das dispersións
Difusión, osmose e diálise.

nucleótidos e

clasificación

e

acuosas.

os ácidos

Global

1.1

1.3

Setembro

6

X

6

X

6

X

6

X

6

X

1.4, 1.5

1.6

Temas 2,

clasificación, estrutura, propiedades e

3,5, e

funcións biolóxicas de glícidos, lípidos,

4.4.1, 4.2,

prótidos e ácidos nucleicos.

nucleicos

UD

A base molecular e fisicoquímica da vida

Biomoléculas orgánicas: concepto,
B1.6.

Sesións

1.2

3. Os lípidos
5. Os

avaliación

A base molecular e fisicoquímica da vida

B1.3.

B1

Probas

Temporalización

4.3, 4.4,
4.5

1ª Avaliac.

OutubroNovembro

4. As
Encimas: concepto, clasificación,

proteínas e a
acción
encimática

B1.7.

propiedades e funcións. Catálise enzimática.
Activación e inhibición enzimática.

4.6, 4.7,
4.8

Alosterismo.
B1.8.
B2

Vitaminas: concepto, clasificación e funcións.

4.9

A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular
A célula como unidade estrutural e funcional

B2.1.

dos seres vivos. Teoría celular.
Evolución dos métodos de estudo das

6. A célula e
as envolturas

B2.2.

7. Os
celulares (I)

mostras para a observación ao microscopio
óptico e electrónico.

celulares
orgánulos

células. Preparación e procesam ento das

6.1

“Para
investigar”
Tema 6

Morfoloxía celular. Composición, estrutura,
B2.3.

Novembro-

funcións e propiedades das envolturas e dos

6.3, 6.6

orgánulos celulares. (I)

tema 7

Decembro

Tema
12

6

X

X

Importancia da membrana nos fenómenos
B2.10.

de transporte. Tipos de transporte.

6.4, 6.5

Endocitose e exocitose.
B2.4.

Modelos de organización celular en
procariotas e eucarióticas. Células animais e

6.2
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vexetais.
Observación microscópica de células
B2.5.

procariotas e eucariotas tanto animais como

Laboratorio

Decembro

1

vexetais.

194

UNIDADES DIDÁCTICAS

Avaliación
Tema/UD

Bloque
B2

Libro texto

Contido

Probas

Temporalización
Mes

avaliación

Sesións

UD

Global

A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular
Morfoloxía celular. Composición, estrutura,

8. Orgánulos
celulares (II)

Referencia

B2.3.

B2
B2.6.

funcións e propiedades das envolturas e dos
orgánulos celulares. (II)

Tema 8

DecembroXaneiro

6

X

5

X

A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular
Ciclo celular.

9.1, 9.4

División celular. Mitose en células anim ais e
B2.7.
9. O ciclo
celular

B2.9.

vexetais.

9.3

Observación de células en mitose. Estudo

Xaneiro

das fases da división celular.
Meiose. Necesidade biolóxica da meiose

B.2.8.

para a reprodución sexual. Importancia da

9.2

reprodución sexual na evolución dos seres
vivos.

B2

A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular
Introdución ao metabolismo: catabolismo e

B2.11.

B2.12.
10. O
metabolismo
2ª Avaliac.

(I).

anabolismo.

10.1,

Reaccións metabólicas: aspectos enerxéticos
e de regulación.
Respiración

B2.13.

10.2, 10.8

celular:

o

seu

significado

biolóxico. Orgánulos celulares implicados no

10.3, 10.4,

Xaneiro-

proceso respiratorio.

10.5, 10.6

Febreiro

6

X

Febreiro

6

X

6

X

Catabolismo
Diferenzas
B2.14.

entre

as

vías

aeróbicas

e

anaeróbicas.
As fermentacións e as súas aplicacións.

B2.15.

10.7

Observación do proceso de fermentación
mediante lévedos.

B2
11. O
metabolismo
(II).
Anabolismo

Fotosíntese:
B2.16.
B2.17.

B3

celular

en

procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso
Importancia biolóxica da fotosíntese.

11.3, 11.4,
11.5
11.1, 11.2

Quimiosíntese.

11.6

Xenética e evolución
Xenética mendeliana. Teoría cromosómica

12. Genética
B3.13.

B3

da herdanza.

Determinismo do sexo

e

herdanza ligada ao sexo e influída polo sexo.

Tema 12

Febreiro

Xenética e evolución
Xenética molecular. Importancia biolóxica do

13. A base
molecular da

localización

fotosintético. Balance global.

B2.18.

mendeliana

A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular

B3.1.

ADN como portador da información xenética.
Concepto de xene.

herdanza
B3.2.

Tema 13

X

Replicación do ADN. Etapas da replicación.
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Diferenzas entre o proceso replicativo entre
eucarióticas e procariotas.
B3.3.

ARN: tipos e funcións.
Fluxo da información xenética nos seres

B.3.4.

B.3.5.

Marzo

vivos.
Expresión

dos

tradución

xenéticas

eucarióticas.

xenes.

O

Transcrición

en

e

procariotas

código

8

e

xenético

na

información xenética.
Resolución

Avaliación

de

problem as

de

B.3.6.

molecular.

B.3.7.

Regulación da expresión xénica.

xenética

UNIDADES DIDÁCTICAS
Tema/UD

Bloque
B3

Contido

B3.9.

Mutacións e cancro.

B3.15.
B3.16.

Temporalización
Mes

Sesións

Marzo

6

Probas
avaliación
UD

Global

Xenética e evolución
Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos.

B3.14.

evolución

Libro texto

B3.8.

B3.10.

14. Xenética e

Referencia

Implicacións das mutacións na evolución e
na aparición de novas especies.
Evidencias do proceso evolutivo.
Darwinismo

e

neodarwinismo:

teoría

sintética da evolución.
Xenética

de

poboacións.

Frecuencias

Tema14

X

xénicas e a súa relación coa evolución.
A mutación e a recombinación xénica como

B3.17.

procesos que xeran cambios e adaptacións.
Principios da selección natural.

B3.18.
B3.19.

3ª Avaliac.

B4

Evolución e biodiversidade.
Proceso

de

especiación.

Modelos

de

especiación.
O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía
Microbioloxía. Concepto de microorganism o.

B4.1.

Microorganismos con organización celular e
sen ela.
Virus, outras formas acelulares e partículas
infectivas

B4.2.

subvirais.

microscópicos.

Bacterias.
Protozoos.

Fungos
Algas

microscópicas.

15. As formas
acelulares e os
microorganismos

MarzoB4.3.

Observación microscópica de protozoos,

Tema 15

Abril

7

X

algas e fungos.
Métodos de estudo dos microorganismos.
B4.4.

B4.5.
B4.6.

Esterilización e pasteurización.
Observación microscópica de protozoos,
algas e fungos.
Microorganismos nos ciclos xeoquímicos.
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B4.7
B3

Microorganismos com o axentes produtores
de doenzas.
Xenética e evolución
Enxeñaría xenética. Principais liñas actuais

B3.11.

de investigación. Organismos modificados

16.2, 16.3

xeneticamente.
Proxecto xenoma: repercusións sociais e
B3.12.

16.4, 16.5

e das novas terapias xénicas.

16. A
biotecnoloxía

valoracións éticas da manipulación xenética

O mundo dos microorganismos e súas aplicacións.
B4

Biotecnoloxía

Abril

Biotecnoloxía.
B4.8.

B4.9.
B5
B5.1.

Utilización

microorganismos nos procesos industriais:
produtos elaborados por biotecnoloxía.
Realización

de

experiencias

X

7

X

16.1, 16.6,
16.7, 16.8,

con

16.9, 16.10

microorganismos fermentadores.
O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións
Concepto actual de inmunidade. Sistema
inmunitario. Defensas internas inespecíficas.
Inmunidade específica:

B5.2.

6

dos

tipos

(celular

e

características

humoral).

e

Células

responsables.
17. O sistema
inmunitario

B5.3.
B5.4.

Identificación
Mecanismo

células

inmunitarias

de

acción

da

resposta

Tema 17

Maio

inmunitaria. Memoria inmunolóxica.
Antíxenos

B5.5.

de

mediante a súa observación.

e

anticorpos.

Estrutura

dos

anticorpos. Form as de acción. A súa función
na resposta inmune.

B5.6.

Reacción

antíxeno-anticorpo:

tipos

e

características.
B5

O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións
Inmunidade natural e artificial ou adquirida.

B5.7.

Soros e vacinas. A súa importancia na loita
contra as doenzas infecciosas.
Disfuncións

18. As
alteracións do
sistema
inmunitario

e

deficiencias

do

sistema

B5.8.

inmunitario. Alerxias e inmunodeficiencias.

B5.9.

Sistema inmunitario e cancro.

B5.10.
B5.11.

A SIDA e os seus efectos no sistema

Maio

7

X

Doenzas autoinmunes.
Anticorpos

B5.12.

Tema 18

inmunitario.

monoclonais

e

enxeñaría

xenética.
Transplante de órganos e problemas de

B5.13.

rexeitamento.

Reflexión

ética

sobre

a

doazón de órganos, medula e sangue.

TOTAL…………………………………………………………….……. 113 sesións

197

O resto de sesións déixanse para a realización das diferentes probas de cada avaliación. Ademais a
duración de cada unidade é aproximada, e pode variar en función do grao de comprensión acadado polo
alumnado en cada momento.
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5.7.3.1.-Relación entre os contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares
Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de
Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación
logro (1)

Tema/UD

1ª Avalliación

Identif.

Identif.

Identific

contidos

criterios Estándar

Concrecion

de obxectivos clave

BB1.1.1
i,e
B1.1
B1.2
B1.3

B1.1.

Competencias

Grao

Estándares de aprendizaxe

mínimo

consecución

CAA
CMCCT

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

CAA

Clasificar os bioelementos
Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa e destacar a súa función
súa proporción e coa súa función biolóxica.
biolóxica

BB1.1.2.

Temas transversais

Instrumentos
Prob Prob

Trab Trab

Cad Rúb Obs.

esc.

ind

Cla

oral

grup

(2)

CL

EOE CA TIC

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

EMP

EC PV

X

X

X

X

X

Diferenciar os tipos de
CMCCT
CD

BB1.1.3.

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

1
CAA

BB1.2.1.

Relacionar a estrutura da
Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións
biolóxicas.
auga coas súas funcións

i,l,e
BB1.2.2.
B1.4
B1.5

Distinguir os tipos de
CMCCT

sales minerais e
Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a
composición coa función.
relacionalos coa súa

B1.2.

función
Relaciona os procesos de
CMCCT
CAA
CD

BB1.2.3.

BB1.3.1.

d,l

CAA
CSIEE

Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, difusión, osmose e dialise
osmose e diálise, e interpreta a súa relación coa
coa concentración salina
concentración salina das células.
da célula
Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e
relaciona a súa composición química coa súa estrutura e coa
súa función.

X

X

X

Recoñecer e clasificar as
Biomoléculas orgánicas e
relacionarlas coas súa

X

X

X

X

X

X

X

٧

X

X

X

٧

٧

X

X

X

٧

٧

X

X

X

función

B1.3.

Realizar experiencias que
BB1.3.2.

2

CSIEE
CMCCT

permitan identificar
Deseña e realiza experiencias identificando en mostras
moléculas orgánicas
biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas.
Identificar os monómeros

CMCCT
CD

e os enlaces químicos
Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que
permiten a síntese das macromoléculas: enlaces O- que permiten a síntese
glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e enlace Odas macromoléculas
nucleosídico.
Describe a composición e a función das principais Describir a composición e
biomoléculas orgánicas.
a función das

B1.6.
i,g

3

B1.4.

BB1.4.1.

4
5

i
B1.5.

BB1.5.1.

CCL

X

biomoléculas orgánicas
i
B1.7.

B1.6.

BB1.6.1.

B1.8.

B1.7.

BB1.7.1.

CAA
CMCCT
l,ñ

CAA
CCEC

Contrasta o papel fundamental dos encimas como Comprender o papel das
biocatalizadores, e relaciona as súas propiedades coa súa
encimas como
función catalítica.
biocatalizadores
Identifica os tipos de vitaminas asociando
imprescindible función coas doenzas que preveñen.

a

súa Identificar os tipos de
vitaminas asociando su
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función coas doenzas que
prevén
B2.1.
B2.2.
B2.3.
B2.4.

6
7

B2.3.
B2.4.
B2.5.

B2.10.

B2.1.

BB2.1.1.

i,e

CSIEE

BB2.2.1.
d,e,l

B2.2.

CSIEE
CAA

BB2.2.2.

B2.6.

CAA
CMCCT
CD

BB2.6.1.

e,i,m

CAA
CCL
CSIEE

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

Comparar a célula
procariota coa eucariota

Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as Recoñecer en esquemas
súas estructuras.
os orgánulos
citoplasmáticos
Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e Relacionar os orgánulos
a ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa función.
coa súa estrutura ,
composición e función
Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a
Comparar e distinguir os
través das membranas, e explica detalladamente as
tipos de transporte a
características de cada un.
través da membrana

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Tema/UD

2ª Avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Concrecion
Identif.

Identif.

Identific

contidos criterios Estándar

BB2.2.1.
8

B2.3.

Competencias

de
obxectivos

d,e,l

B2.2.
CSIEE
CAA
i

B2.6.

B2.3.

BB2.3.1.

BB2.4.1.
B2.7.
B2.9.
B2.8.

clave

CSIEE

BB2.2.2.

9

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

e,i

CCL
CD
CAA
CMCCT
CD

B2.4.
CAA
CSIEE

BB2.4.2.

e
B2.8.

B2.5.

BB2.5.1.

B2.11.
B2.12.

B2.7.

BB2.7.1.

l

CAA
CCL
CMCCT
CAA

e,i,f
B2.13.

B2.8.

CAA
CMCCT

BB2.8.1.

10
BB2.9.1.
B2.14.
B2.15.

CMCCT
i

B2.9.

CCEC
CSC

BB2.9.2.

BB2.10.1.
B2.16.

l

CAA
CSIEE

B2.10.
CAA

BB2.10.2.
11
a,l
B2.17.

B2.11.

BB2.11.1.

B2.18.

B2.12.

BB2.12.1.

e,i

CSC
CCEC

CCEC

Estándares de aprendizaxe

Grao

mínimo

consecución.
Recoñecer en
Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas esquemas os
estructuras.
orgánulos
citoplasmáticos
Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a
Relacionar os
ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa función.
orgánulos coa súa
estrutura ,
composición e
función
Identificar as fases
Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que
do ciclo celular o
acontecen en cada unha.
que acontece nelas
Recoñecer en
Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da
esquemas e
meiose, e indica os acontecementos básicos que se producen en cada
microfotografías as
unha.
fases da mitose e
meiose
Establece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose
Establecer
e meiose.
analoxías a
deferencias entre
mitose e meiose
Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da
Relacionar a
variabilidade xenética e a posibilidade de evolución das especies.
meiose coa
reprodución sexual
e co aumento de
variabilidade e de
evolución
Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como
Definir os procesos
os intercambios enerxéticos asociados a eles.
catabólico e
anabólicos
Situar a nivel
celular os procesos
Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce
metabólicos,
cada un destes procesos, e diferencia en cada caso as rutas principais
diferenciando as rutas
de degradación e de síntese, e os encimas e as moléculas máis
e os encimas
importantes responsables dos devanditos procesos.
que interveñen
Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa relación
Comparar as vías
co seu rendemento enerxético.
aerobias coas
anaerobias respecto
a o seu rendemento
Valorar a
Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos
importancia das
industriais, e recoñece as súas aplicacións.
fermentacións
Identificar e
clasificar os tipos
Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos.
de organismos
fotosintéticos
Localizar a nivel
celular as fases da
fotosíntese e os
Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen
procesos que teñen lugar.
lugar
Destacar a
importancia da
Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da fotosíntese para o
vida na Terra.
mantemento da
vida na Terra
Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos.
Valorar o papel
biolóxico dos
organismos

Temas transversais

Instrumentos
Prob Prob Trab

Trab Cad

Rúb Obs.

esc. oral

grup Cla

(2)

ind

CL EOE CA TIC EMP EC PV

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

X

X

X

X

X

X

٧

X

X

X

X

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

X

X

X

٧

٧

X

X

X
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b,e,m
12

B3.13.

B3.10.

CAA
CMCCT

BB3.10.1.

i,d
B3.1.

B3.1.

BB3.1.1.

CCL
CSC

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.

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.

l
B3.2.

B3.2.

CAA
CMCCT

BB3.2.1.

B3.3.
B3.4.

B3.3.

BB3.3.1.

i,l

B3.5.
B3.3.

13

B3.5.
B3.6.

CAA
CMCCT
CAA

BB3.4.1.

Diferencia as etapas da replicación e identifica os encimas implicados
nela.
Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas.

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

i

B3.4.
BB3.4.2.

CAA
CMCCT

BB3.5.1.

CD
CMCCT

Recoñece e indica as características fundamentais do código xenético,
e aplica ese coñecemento á resolución de problemas de xenética
molecular.
Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación, transcrición
e tradución.

g,m
B3.5.
B3.6.

BB3.5.2.

CMCCT

BB3.5.3.

CAA
CD

B3.5.

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

B3.7.

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

quimiosintéticos
Analizar os
principios da
xenética
mendeliana de
caracteres
autosómicos e ligados
ao sexo
Describir a
estrutura e a
composición
química do ADN e
a súa importancia
como molécula
responsable da
herencia
Diferenciar as
etapas da
replicación e as
enzimas que
interveñen
Establecer a
relación do ADN
coa síntese de
proteínas
Diferenciar os tipos
de ARN e a súa
función
Recoñecer as
características do
código xenético
Interpretar e explicas
os esquemas do fluxo
de información xénica
Resolver exercicios
de replicación,
transcrición e
tradución
Identificar e
distinguir as
encimas
relacionadas cos
procesos de
transcrición e
tradución

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tema/UD

3ª Avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1)

Identif.
Identif.
contidos criterios

Identific
Estándar

Concrecion
obxectivos

de Competencias
clave

e,ñ
CCL

BB3.6.1.
B3.8.

B3.6.

CAA
CSC

BB3.6.2.

BB3.7.1.
B3.9.
B3.10.

h,l,ñ

B3.7.
CAA
CSC
CCEC

BB3.7.2.
B3.14.

CAA
CSC
CCEC

B3.11.

BB3.11.1.

14

b,i

CSIEE
CCL

m
B3.15.

B3.12.

BB3.13.1.
B3.16.

CAA

BB3.12.1.

a

CMCCT

B3.13.
CAA
CMCCT
CSIEE

BB3.13.2.

d,e,l
B3.17.

B3.18.
B3.19.

B3.14.

BB3.14.1.

B3.15.

BB3.15.1.

CSC
CCEC

l,a

CCEC
CAA

Estándares de aprendizaxe

B4.1.

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

Destacar a
importancia das
mutacións na
evolución
Argumentar o feito
Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo.
evolutivo
Identificar e
Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e compara compara as teorías
as súas diferenzas.
darwinistas e neo
darwinista
Distinguir os
factores que inflúen
Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas.
nas frecuencias
xénicas
Comprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas na
Comprender e
investigación privada e en modelos teóricos.
aplicar modelos de
frecuencias
xénicas
na investigación
Destacar a relación
entre mutación e
recombinación, co
Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o aumento da
aumento de
diversidade e a súa influencia na evolución dos seres vivos.
diversidade e
evolución das
especies
Distingue tipos de especiación e identifica os factores que posibilitan a
segregación dunha especie orixinal en dúas especies diferentes.

CSIEE

BB4.1.1.

Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que pertencen.

15

B4.2.
B4.3.

B4.4.
B4.5.

e
B4.2.

B4.3.

CSIEE

BB4.2.1.

BB4.3.1.

Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e
relaciónaas coa súa función.
l,m

CD
CMCCT

Instrumentos
Grao
mínimo Prob Prob Trab
consecución
esc. oral ind

Describir o
concepto de
mutación e
Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos fallos describir a relación
na transmisión da información xenética.
cos fallos na
transmisión da
información
xenética
Clasificar as
mutacións e
Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis
identificar os
frecuentes.
axentes
mutaxénicos
Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos
que implican algúns axentes mutaxénicos.
Asociar a mutación
co cancro

l,m
B4.1.

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación

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

Distinguir os tipos
de especiación
Clasificar os
microorganismos
nos seus grupos
taxonómicos
Analizar e estrutura
e a composición
dos
microorganismos e
destaca as súas
funcións
Describir técnicas
que permitan o
estudo dos
microorganismos

٧

Temas transversais
Trab
grup

Cad
Cla

Rúb
(2)

Obs.
CL

٧

٧

X

TIC EMP EC PV

X

X

X

٧

X

X

X

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

X

٧

٧

٧

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

٧

EOE CA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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B4.6.

a,l
B4.4.

BB4.4.1.

CCL
CMCCT

b,c,d
B4.7.

B4.5.

CSC
CD

BB4.5.1.

a,g
CSIEE
CSC
CCEC

B3.11.

B3.8.

BB3.8.1.

B3.12.

B3.9.

BB3.9.1.

CSC
CCEC

BB4.6.1.

CAA
CCEC
CSC
CMCCT

a,c,d

16

a,c,g,ñ

BB4.6.2.

CCEC
CSC
CMCCT

BB4.6.3.

CD
CMCCT

B5.1.

BB5.1.1.

CAA
CSIEE

B5.2.

BB5.2.1.

B5.4.

B5.3.

BB5.3.1.

B5.5.

B5.4.

BB5.4.1.

B4.8.
B4.9.

B5.1.

B5.2.
B5.3.

B4.6.

CCL

17
CAA

CCL
CAA

Recoñecer o papel
dos
microorganismos
Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos
nos ciclos
ciclos xeoquímicos.
xeoquímicos
Relacionar os
microorganismos
patóxenos coas
Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas
doenzas que
doenzas que orixinan.
orixinan
Realizar
investigacións
sobre as técnicas
de
manipulación
Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos xenética para obter
procesos de manipulación xenética para a obtención de organismos
organismos
transxénicos.
transxénicos
Recoñecer os
descubrimentos
Recoñece e indica os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma sobre o xenoma
humano e as súas aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as súas humano e as súas
implicacións éticas e sociais.
aplicacións
Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos
Analizar a
naturais e industriais, e as súas numerosas aplicacións.
intervención dos
microorganismos
en procesos
industriais e as
aplicacións
Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en
Recoñecer os tipos
procesos fermentativos de interese industrial.
de
microorganismos
que interveñen nos
procesos
fermentativos
Valorar as
aplicacións da
biotecnoloxía e a
enxeñería xenética
na obtención de
produtos
Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na
farmacéuticos,
obtención de produtos farmacéuticos, en medicina e en
medicina,
biorremediación, para o mantemento e a mellora do medio.
biorremediación
Analizar os
mecanismos de
autodefensa dos
seres vivos e
identificar os tipos
Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os de resposta
tipos de resposta inmunitaria.
inmunitaria
Describe as características e os métodos de acción das células
Describir as
implicadas na resposta inmune.
características e
métodos de acción
das células
implicadas na
resposta inmune
Comparar as
características das
reposta inmune
primaria e
Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. secundaria
Definir conceptos
de antíxeno e
anticorpo e
recoñecer a
estrutura e
composición
Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a
química dos
estrutura e a composición química dos anticorpos.
anticorpos

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

X

X

X

X

X

٧

٧

X

X

X

X

X

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

٧

٧

٧

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

٧

٧

٧

X

X

X

X
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B5.6.

B5.5.

i,l
BB5.5.1.

CAA
i,l

B5.7.

B5.6.

BB5.6.1.

CAA

m,h,ñ
B5.8.
B5.9.

B5.10.

18

B5.11.

B5.7.

BB5.7.1.

B5.8.

BB5.8.1.

B5.9.

BB5.9.1.

BB5.10.1.

B5.12.
B5.13.

B5.10.

CCL
CSIEE

h,g,a
e,i

e,a,c

CAA
CD
CCL
CSIEE
CSC
CCEC

Clasificar os tipos
de reacción
antíxeno anticorpo
Destacar a
importancia da
memoria
inmunolóxica na
resposta inmune e
Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de
asóciaa coa
acción da resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e
síntese
soros.
de vacinas e soros
Resumir as
alteracións do
sistema
inmunolóxico e
indicar diferenzas
Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, entre alerxias e
e analiza as diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias.
inmunodeficiencias
Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH.
Describir a ciclo do
VIH
Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as
características de cada un.

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

CSC
CCEC

BB5.10.2.

CAA
CSC
CCEC

BB5.10.3.

CSC
CCEC

Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría
xenética para a produción de anticorpos monoclonais.
Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e
identifica as células que actúan.

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

Clasificar e citar
exemplos de
doenzas
autoinmunes
Recoñecer as
aplicacións da
inmunoloxía e da
enxeñería xenética
para producir
anticorpos
monoclonais
Describir os
problemas
asociados ao
transplante de
órganos
Clasificar os tipos
de transplantes e
relaciona os coa
doazón de
órganos,
médula e sangue
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٧
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X
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X
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LENDA COMPETENCIAS CLAVE 5

LENDA TEMAS TRANSVERSAIS

CCL

Comunicación lingüística

CL

CMCCT

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía

EOE

Expresión oral e escrita

CD

Competencia dixital

CA

Comunicación audiovisual

Comprensión lectora

CAA

Competencia aprender a aprender

TIC

Tecnoloxías da información e comunicación

CSC

Competencias sociais e cívicas

EMP

Emprendemento

CSIEE

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

EC

Educación cívica

CCEC

Conciencia e expresións culturais

PV

Prevención da violencia

(1)A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
(2)As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..

5

Son aquelas competencias que todas as persoas precisan para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego
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5.7.4.-METODOLOXÍA DIDÁCTICA
5.7.4.1.-Estratexias metodolóxicas
5.7.4.1.1.Aspectos xerais
 A metodoloxía deberá ampliar e facer evolucionar os coñecementos do alumnado fomentando

a

autoestima e a motivación.
 Interesará coñecer a competencia inicial do alumnado: as ideas previas do alumnado, observar se son
erróneas para intentar modificalas e, se son incompletas ou parcialmente correctas, realizar unha maior
profundización.
 A exposición por parte do profesorado debe ser motivadora, personificada respectando os diferentes
ritmos e estilos de aprendizaxe causados pola diversidade propia dentro da aula e funcional, con
exemplificacións e problemas cuxa temática estea relacionada co alumnado.
 Débese procurar que as actividades viren en torno á formulación de problemas, de modo que o grupo, os
subgrupos de traballo ou cada alumno/a asuman e dicir, participen do proceso, efectuando a súa propia
actividade e aprendendo dela. Neste sentido, sería conveniente potenciar as metodoloxías activas,
traballando con tarefas ou proxectos que combinen tanto traballo individual como cooperativo e cuxo
carácter integrador e globalizador facilite a inclusión, a interacción e tamén a adquisición das
competencias claves.
 As actividades han de expoñerse debidamente contextualizadas, de maneira que o alumnado comprenda
que a súa realización é necesaria como forma de buscar posibles respostas a preguntas ou problemas
previamente formulados buscando a significatividade do aprendido.
 •

As tarefas experimentais, de laboratorio, de taller, de aula, e calquera outra actividade deben

entenderse deste xeito. Por iso, os traballos prácticos, de carácter experimental, han de gardar unha
estreita relación cos contidos que nese momento estéanse traballando no aula. Neste senso, o papel do
profesor/a será meramente facilitador.
 Equilibrio entre as actividades teóricas e as prácticas, procurando que estas últimas estean relacionadas
con diferentes aspectos da vida cotiá e da realidade do alumnado.
 Igualmente, dada a súa crecente importancia, débese potenciar o uso das tecnoloxías da información e a
comunicación. O computador pode utilizarse para buscar información, e para tratala e presentala, así
como para realizar simulacións interactivas e representar fenómenos de difícil realización experimental,
tendo en conta que a utilización destes medios require unha planificación adecuada que valore os
obxectivos que se pretende conseguir.
 Buscarase unha avaliación formativa onde o profesor/a represente un papel facilitador das fontes de
información.
5.7.4.1.2.Estratexias metodolóxicas – Detalle
Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as que
destacan:
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 Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e resumos.
 Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre
documentos, textos ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise do documento, dos
gráficos, mapas ou táboas de datos presentes nel.
 Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de liñas do
tempo, gráficos e mapas.
 Seguirase un modelo experiencial na resolución de problemas.
 Favoreceranse os obradoiros, os estudos de casos e as simulacións.
 Terase en conta á aprendizaxe cooperativa e ao traballo por tarefas ou por proxectos.
5.7.4.1.3.Secuenciación habitual de traballo na aula
Para intentar levar a práctica estes principios metodolóxicos o deseño da aprendizaxe queda estruturado en
TRES fases:






Fase inicial: O inicio de cada Unidade Didáctica, o profesor/a fará unha introdución á mesma, que
incluirá os obxectivos a conseguir e comentará co grupo os coñecementos previos que podan ter sobre
a materia, para detectar as ideas preconcebidas e motivar e despertar interés hacia o tema a través do
diálogo cos alumnos/as.
Fase directiva: Posteriormente se pasará a explicar os contidos conceptuais intercalando actividades
de aprendizaxe, como poden ser realizar esquemas, mapas conceptuais, ou resolver exercicios e casos
prácticos; limitándose o profesor/a a labores de coordinación e orientación, prestando especial
atención os grupos de alumnos/as que teñan máis dificultades e propondo en caso de ser necesario
actividades de reforzo ou ampliación. A finalidade das actividades é facilitar a comprensión e
interpretación dos contidos conceptuais, e aplicar os coñecementos adquiridos a distintas situacións.
Fase autónoma: Ao finalizar cada unidade didáctica, se proporán aos alumnos/as a resolución
dalgunhas actividades que faciliten a mellor comprensión do tema e o seu estudo.

5.7.4.1.4.Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materiais, recursos
Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de decisión
metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito:
Agrupamentos

Tempos

Espazos














Tarefas individuais.
Agrupamentos flexibles.
Actividades en pequenos grupos.
Gran grupo.
Actividades a realizar no transcurso da clase,
Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións,
Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o trimestre
Aula dotada con pantalle e proxector.
Laboratorio.
Aula de informática.
Recinto escolar.
Exteriores ao centro.
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Material

Impreso

Audiovisual
Instrumental

Recursos informáticos

O entorno como recurso
Outros recursos

 Libro de texto e material didáctico fotocopiable para traballar os
contidos: “Bioloxía” Editorial ANAYA.
 O libro de texto non se considera como único recurso para a
realización de actividades, se non que o propio profesor/a tamén
planificará e elaborará actividades adaptadas aos contidos
propostos nesta programación e ás características do alumnado.
 Material da biblioteca: enciclopedias, diccionario de termos
científicos e da natureza, enciclopedias, monografías, prensa.
 Vídeos documentais.
 Internet que é hoxe a principal fonte de datos que podemos ter a
man.
 Pantalla de proxección.
 Material de laboratorio en xeral.
 PC, Pantalla dixital, Canón.
 Procesador de textos e Power Point.
 Webs institucionais:
 www.edu.xunta.es/recursos
 www.pntic.mec.es
 www.xunta.esconselle/cma
 Portais educativos:
 http://www.sixa.es/es
 Medio físico e natural (Canón do Sil,...)
 Material de laboratorio
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5.7.5.-AVALIACIÓN INICIAL
5.7.5.1. Procedemento para a avaliación inicial
Ao inicio do curso, nas primeiras semanas do curso académico, levarase a cabo unha proba para coñecer o
nivel de contidos manexados polo alumnado. O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos
aspectos do alumnado, tales como o seu coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección
de alumnado con posibles dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita
información servirá ao profesorado para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de
reforzo ou ampliación se fose necesario. Dita proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na
exposición dos contidos para o novo curso.
5.7.5.2. Criterios para a acreditación de coñecementos previos, no seu caso. (Bacharelato)
Cando un/a alumno/a se matricule nesta materia deberá ter cursado previamente a Bioloxía e Xeoloxía de
1º de Bacharelato. De non ser así, realizaráselle unha proba escrita sobre os principais contidos da materia de
Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato. Para superar a proba deberá ter unha nota de 5 ou superior. Na
proba escrita, cada actividade cualificarase seguindo os mesmos criterios que os establecidos para a proba
extraordinaria de 1º de Bacharelato.
5.7.6.- AVALIACIÓN CONTINUA
5.7.6.1.Procedemento para a avaliación continua
A avaliación será continua e sumativa, Avaliarase a aprendizaxe:
 No interior da aula, durante o desenvolvemento dos bloques de contidos e das correspondentes
probas obxectivas.
 No laboratorio, durante o desenvolvemento das prácticas.
 Fóra da aula, cos traballos obrigatorios e as actividades que se leven a cabo fóra do recinto escolar.

5.7.6.2.Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación
INSTRUMENTOS
En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante:
 Faranse dúas probas ao longo de cada avaliación, as fechas serán sinaladas pola dirección do
centro ao principio do curso académico. As proba escrita serán de tipo obxectivo e terán a mesma
estrutura ca proba ABAU. A primeira proba recolllerá as unidades didácticas consensuadas polo
profesor e os alumnos e a 2ª proba escrita será global, nambas probas se medirán os contidos
conceptuais e procedementais e competencias claves. En caso necesario poderase suprimir a
primeira proba e farase únicamente a global.
 Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de grupo.

INSTRUMENTOS/ PROCEDEMENTOS/ CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios empregados deben ser coñecidos polo alumnado coa anticipación suficiente; os xerais no
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inicio do curso, e os específicos da proba ou actividade coa anticipación necesaria. A avaliación
constará os seguintes apartados:

PROCEDEMENTOS

INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
 Faranse dúas probas, una de carácter parcial e outra proba global por
avaliación de cuestións a desenvolver, relacionar, verdadeiro/falso... de
carácter obxectivo. A porcentaxe, do total, correspondente a cada parte
distribuirase do seguinte xeito: 40%para a proba parcial e 60% para a
proba global de avaliación. Ambas medias suman o 95% da nota total de
avaliación. Poderase suprimir a proba parcial si se considera necesario.
 As probas valoraranse de 0 a 10 puntos e nela inclúense: preguntas tipo
test (verdadeiro/falso para e escoller a opción correcta), preguntas curtas
e problemas, dependendo da proba aparecerán combinadas ou só tipo

Probas escritas
95%

verdadeiro/falso.
 O feito de que un alumno sexa collido copiando nunha proba, poderá
levar consigo que a avaliación á cal pertenza a proba, lle sexa cualificada
como non superada coa nota mínima.
 De non acudir a unha proba, só se repetirá, ao alumnado que presente o
mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación médica ou de deber
ineludible, de carácter público ou privado para a non asistencia a dita
proba. A data da proba será fixada polo profesor/a da materia.

 Ao final do trimestre, só se realizará a media aritmética das probas se o
alumno/a posúe unha nota, en cada proba, igual ou superior a tres.
A observación sistemática da actividade diaria do alumno/a na aula consistirá
en tomar notas da actitude e aptitude do alumnado cara a materia:


Realización na aula, na casa, individualmente ou en grupo das tarefas
(fichas e actividades) indicadas ou facilitadas polo profesor/a.



Boletíns de cuestións con actividades, por sorpresa, a resolver na aula
co material exclusivo de cada alumno/a con presentacións, gráficos ou
esquemas, resolución de problemas e cuestións teóricas.



Resposta a preguntas na aula.



Participación. Coherencia. Interés mostrado.

directa e



Respeto ás opinións e intervencións dos compañeiros/as.

rexistros



Facilidade de expresión oral. Lectura comprensiva de textos.

5%



Capacidade de relacionar uns conceptos con outros.



Recollida de accións correctoras de maneira continua. Neste puntos

Observación

terase en conta a asistencia e a puntualidade de tal xeito que:
- Anotarase a asistencia e puntualidade do alumno/a.
- Anotarase a actitude pasiva ou negativa do alumnado en forma de
apercibimentos que figurarán na xefatura de estudos por escrito e o
número de interrupcións, que non veñen ao caso, perante as
explicacións da materia. Comunicarase ao alumno/a na aula, quedando
constancia no libro do profesor/a
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- Do mesmo xeito anotarase a actitude positiva cando, requerida a súa
participación explícita ou voluntaria, nas actividades da aula a súa
colaboración é absolutamente correcta. Quedará constancia no libro do
profesor/a.
As actividades na clase poden ser rexistradas mediante:
 Anotacións puntuais diarias (clásicos “positivos” e “negativos”).

 Recollida de actividades de grupo, individuais, traballos ou informes
Sistema de cualificación.


Cualificación Cuantitativa



A proba escrita valorarase de 0 a 10, pero suporá o 95% da nota da avaliación. Na propia proba
indicaráselle ao alumno ou alumna como se cualifica cada pregunta.



Os traballos que se realicen ao longo da avaliación tamén se valorarán de 0 a 10 e suporán un
5% da nota da avaliación. Valorarase a presentación en data, orixinalidade, curiosidade, a
expresión e a claridade de conceptos, sen faltas de ortografía. Se non se fan a nota deste
apartado será un 0.

 Cualificación Cualitativa
Criterios de corrección de probas escritas:
Na corrección, valoraranse os seguintes criterios, tanto nos exercicios teóricos como nos prácticos:


Orde, presentación, limpeza, claridade nos razoamentos e precisión nos cálculos numéricos.



Os exames serán realizados con bolígrafo azul ou negro. Non se permite a utilización do lapis.



Faltas de ortografía e erros gramaticais.



As preguntas teóricas deben estar ben razoadas, afondando nos conceptos a aplicar e non
deixando ningún aspecto sen xustificar



Nas preguntas a desenvolver, ademais de considerar a medida en que se axusta o contido da
resposta ao que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á claridade expositiva e á
utilización axeitada dos conceptos fundamentais



O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo que a
proba á cal pertenza o exame, lle sexa cualificada coa nota mínima.

A nota total de cada avaliación sairá da suma dos dous apartados seguintes:
 Media aritmética das probas escritas (só se fará media das probas cando a nota deles sexa
igual ou superior a 3. Menos dun 3 nunha ou varias probas escritas equivale a suspenso).
 5% da nota do/s traballos individuais e colectivos.


Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha nota igual
ou superior a cinco

Faranse tres probas de recuperación, unha por cada avaliación, logo de pasar a avaliación
correspondente. No caso da terceira avaliación realizarase xa na proba de avaliación final ordinaria.

5.7.7.- AVALIACIÓN FINAL (ORDINARIA)
Para aprobar en xuño hai que aprobar todas as avaliacións (avaliación continua). A nota final na
convocatoria ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres avaliacións e só se realizará cando se
posúan as 3 avaliacións aprobadas.
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En certos casos poderase ter en conta o punto de partida do alumno/a ou circunstancias que puideran influír
nos resultados, sempre coa intención de favorecelo/a.
5.7.7.1.Quen debe ir á avaliación final?
Só irán á avaliación final o alumnado:
 que teña algunha avaliación suspensa.
 cuxa media das tres avaliacións sexa inferior a 5.
5.7.7.2.En que consistirá a proba?
Consistirá nunha proba escrita daqueles estándares que o alumno/a non teñan superados, podendo ser a
proba escrita:
 dunha avaliación
 de dúas avaliacións
 ou da totalidade da materia.
Para considerar superada a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos explicados
correctamente.
5.7.7.3. Como se elabora a cualificación final?
A elaboración da nota final dependerá da proba escrita final realizada:
 Se a proba foi realizada da totalidade dos contidos do curso, a nota sairá de dita proba.
 Se a proba foi realizada só dunha parte dos contidos do curso, a nota final sairá da media aritmética
que resulte da nota sacada en dita proba e a nota das avaliacións aprobadas.

5.7.8.- AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA
PROCEDEMENTOS
INSTRUMENTOS


O alumnado que non supere

a materia terá opción a unha

convocatoria extraordinaria que consistirá nunha proba escrita da

Proba escrita

totalidade dos contidos traballados durante o curso. Para considerar
apto ao alumno/a este deberá sacar unha nota igual ou superior a 5.



A data será fixada pola xefatura de estudos.

CUALIFICACIÓN CUANTITATIVA:
Na proba escrita, cada actividade cualificarase seguindo os mesmos criterios que os establecidos para
a avaliación continua.

5.7.9.-.MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
5.7.9.1.Plan de traballo
 Para o alumnado que teña pendente esta materia de anos anteriores, o Departamento elaborará varias
probas a desenvolver ao longo do curso co obxecto de que podan superar dita materia.
 Ao comezo do curso informarase ao alumnado acerca das probas e os contidos dos que se deberán
examinar, así como das datas das mesmas.
 As probas de pendentes serán elaborados por todos os membros do Departamento.
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 O profesor/a de referencia atendendo os criterios de avaliación establecidos o longo do curso
cualificará positiva ou negativamente a superación de materias pendentes.
5-7.9.2.Procedementos e instrumentos de avaliación
PROCEDEMENTOS
INSTRUMENTOS
Daráselle ao alumnado dous boletíns cos mínimos esixibles da materia para

Boletíns de traballo

realizar ao longo do curso e que deberán ser entregados nas datas sinalada
para a súa posterior corrección.
Obligatorias para todo o alumnado
Realizaranse dúas probas escritas durante o curso.


Estas probas sairán das preguntas que aparecen no boletín
correspondente e para considerar apto ao alumno/a éste deberá sacar
unha nota igual ou superior a cinco en cada proba.



As probas realizaranse nos meses de xaneiro ou febreiro, e de abril ou
maio.

Probas escritas



Se lumnado que supere os contidos das dúas probas, terá aprobada a
materia.



Se unha das probas está suspensa e a outra aprobada, poderá
compensarse unha nota coa outra calculando a media aritmética
sempre que teñan un mínimo de tres puntosnas probas.

O alumnado que non aprobe nas probas anteriores terá qque ir
obrigatoriamente ao exame oficial de Abril con toda a materia
Estarán obrigados/as a recuperación o alumnado teña unha nota media
aritmética inferior a cinco nas probas escritas realizadas durante o curso.


Realizaráse unha proba escrita

do 6 ao 22 de Xuño Esta proba sairá

das preguntas que aparecen nos boletíns correspondentes entregados

Mecanismo de

e traballados ao longo do curso.

recuperación

Para considerar apto ao alumno/a este deberá sacar unha nota igual ou
superior a cinco en dita proba.

Criterios de cualificación
Durante o curso


Avaliarase ao alumnado de 0 a 10 mediante dúas vías:
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Mediante os boletíns:30% da nota

 Mediante probas escritas cuxas preguntas sairán do boletín: 70% da nota
Na proba final de Abril e Xuño.


Avaliarase ao alumnado de 0 a 10.



A proba escrita representará o 100% da nota.

5.7.10.-AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE
5.6.10.1.Proceso de ensino
Proceso de ensino:
1 2 3 4
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?

5.7.10.2.Práctica docente
Práctica docente:

1 2 3 4

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a atar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?
6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?
9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?
10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?
11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?
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12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?
13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares
14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,.. ?

5.7.11.-AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
 Reunións de departamento, nas que se analizará o grao de avance na materia en
relación á programación, así como diversos cambios propostos para adaptarse ás
necesidades educativos do alumnado.
 Memoria de final de curso, onde se reflexarán os contidos impartidos da
programación anual, cambios propostos na mesma para sucesivos cursos ou
problemas á hora de poñer en práctica o acordado na mesma.
 Ademais, darémoslle resposta ao seguinte cuestionario ao final de curso e o
incroporaremos a memoria do Departamento:
Mecanismo de avaliación e modificación de programación didáctica
Escala
(Indicadores de logro)

1 2

3

4

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e temporalización?
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/ temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación?
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?
216

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?
ESCALA:
1.

Moi be

2.

Ben

3.

Suficiente

4.

Insuficiente.

5.7.12.-ATENCIÓN A DIVERSIDADE
Durante o desenvolvemento do traballo na aula, artellaranse os mecanismos necesarios para facilitar a
atención á diversidade do alumnado, a partir da flexibilidade dos diferentes elementos formativos: os
contidos organízanse en básicos e complementarios, as actividades gradúanse en dificultade, empregamos
diferentes recursos didácticos e agrupamentos variados, a metodoloxía prevé diversos ritmos e estratexias de
aprendizaxe, e contémplanse actividades de reforzo, ampliación e recuperación.
E, posto que o centro conta con alumnado estranxeiro, desenvolveranse actitudes integradoras orientadas a
favorecer a acollida e a atención educativa destes estudiantes.
5.7.13.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Na primeira Reunión de Departamento de cada curso proporanse as distintas actividades complementarias
e extraescolares que se realizarán nese curso, que aparecerán na acta correspondente e se comunicaran á
Dirección do Centro, procurando repartilas entre os distintos niveis.
Se o longo do curso aparece algunha oferta interesante solicitarase á Dirección.
5.7.14.-CONSTANCIA DE INFORMACIÓN AO ALUMNADO
 Nos primeiros días de clase, o profesor informará das características académicas da materia impartida
neste nivel académico.
 Igualmente, informará a secuenciación temporal da materia ao longo do curso.
 Informará do tipo de material a usar (libro de texto oficial, fotocopias, boletíns de problemas, resumes
do tema, calculadora, material para escribir,...), onde se impartirán as clases (aula e laboratorio).
 Explicar o sistema de avaliación.
 Finalmente, indicar ao alumnado a dispoñibilidade da programación didáctica para a súa consulta.
Dita dispoñibilidade será:
o Por arquivo electrónico. Para elo, o centro dispón dunha páxina web dende a que se pode
descargar a programación didáctica, aportada polo seminario, para a súa consulta.
5.7.15.PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS PREVIOS NO
BACHARELATO.
O artigo 3.7 da Orde do 24 de Xuño de 2008 (DOG do 27) pola que se desenvolve a organización e o
curriculo do bacharelato na Comunidade Auónoma de Galicia establece que “será preciso acreditar os
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coñecementos previos que se indican para ser avaliado nas materias seguintes:Física, Química e
Electrotecnia de 2º, pecisarán de Física e Química de 1º; Bioloxía e CC da Terra e Ambientais de 2º,
precisarán de Bioloxía e Xeoloxía de 1º. Esta acreditación poderá realizarse cursando e aprobando a materia
correspondiente de 1º ou a través do procedemento establecido polo departamento”.
O departamento opta pola segunda opción, dandolle oportunidade o alumnado que non cursou a Bioloxía e
Xeoloxía de 1º de que acredite os seus coñecementos mediante a realización de traballos relacionados coa
materia o longo do curso. Estos traballos serán os mesmos que se lles piden aos alumnos coa materia
pendente de 1º de Bacharelato. Se os alumnos non entregaran os traballos nas datas indicadas, ou a súa
calidade non fora axeitada, deberán superar as probas escritas establecidas para os pendentes, según o
calendario fixado por la Xefatura de Departamento e a Xefatura de Estudos.

5.8.-PROGRAMACIÓN DE CCTMA DE 2º DE BACHARELATO
5.8.1.-CARACTERÍSTICAS XERAIS
Características do centro
Situación:
Mencionada no aparatdo de Datos do Departamento.
Centros adscritos:
---------------------------------------------Características singulares
Ningunha destacable
Características do alumnado
Lingua materna dominante
Mencionada no aparatdo de Datos do Departamento
Alumnado con NEAE no curso actual
Ningunha destacable
Problemas sociais destacados: (Abandono escolar, poboación emigrante, absentismo,
violencia e/ou acoso escolar, etc.
Seguirase o protocolo establecido no plan de convivencia do centro.
Outras características
Ningunha destacable
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5.8.2.- CONTIDOS SECUENCIADOS E TEMPORALIZADOS.
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. 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
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A materia en 2º de Bacharelato impártese en tres sesións semanais de 50 min o que dá un total de
aproximadamente 84 sesións lectivas, tendo en conta que o curso escolar comeza sobre o 17 de setembro e
remata sobre o 15 de Maio. As sesións asignadas a cada unha das unidades didácticas serían as seguintes:
Bloque I “Medio ambiente e fontes de información ambiental”: 4 sesions
Bloque 2 “Dinámica dos sistemas fluídos”: 12 sesions
Bloques 3 “Contaminación atmosférica”: 15 sesions
Bloque 4 “Contaminación das augas”: 12 sesions
Bloque 5 “A xeosfera e os riscos xeolóxicos”: 12 sesions
Bloque 6 “Circulación de materia e enerxía na biosfera”: 18 sesions
Bloque 7 “A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable”: 6 sesions
TOTAL ----79 sesions
A materia en 2º de Bacharelato impártese en tres sesións semanais de 50 min o que dá un total de
aproximadamente 86 sesións lectivas, tendo en conta que o curso escolar comeza o 17 de setembro e remata
sobre o 15 de Maio. As sesións asignadas a cada unha das unidades didácticas serían as seguintes:
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UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS

UD / Bloqu
Tem
e
a

B1.1
1

B1.2
B1.3
B1.4
B1.5

B2.1
1ª avaliación

B2.2
B2.3
2

B2.4
B2.5
B2.6
B2.7

3
B2.8
B2.9
B2.10
B2.11

4

B3.1
B3.2
B3.3

Contido

Material Temporalizac
de ref.
ión
(libro de
Sesió
texto,
Mes
ns
outros…)

Bloque 1.
Medio ambiente e fontes de información ambiental
Concepto de medio ambiente e dinámica de
sistemas. Modelos da teoría de Sistemas.
O medio natural como sistema. Aplicación da
teoría de sistemas ao sistema natural.
Humanidade e medio ambiente. Historia das
relacións da humanidade coa natureza.
Recursos naturais, riscos e impactos ambientais.
Fontes de información ambiental.
Bloque 2.
Dinámica dos sistemas fluídos
A radiación solar como recurso enerxético.
As masas fluídas e a súa relación co
funcionamento do clima.
Compoñentes da atmosfera, orixe e importancia
biolóxica.
Capa de ozono: orixe e importancia.
Diminución da capa de ozono: efectos e medidas
preventivas.
Efecto invernadoiro: relación coa vida na Terra.
Causas e consecuencias do aumento do efecto
invernadoiro.
A hidrosfera e o seu papel como regulador
climático.
Relación das correntes oceánicas coa circulación
dos ventos e o clima e con algúns fenómenos
climáticos
Formación das precipitacións. Tipos de
precipitacións.

Setembr
o

2

Outubro

12

Novem
bro

10

Novem
bro/Dec
embro

10

Interpretación de mapas meteorolóxicos.
Os riscos climáticos, causas e consecuencias.
Medidas de predición, prevención e corrección.
Bloque 3.
Contaminación atmosférica
Orixe e efectos da contaminación atmosférica
Medidas preventivas e correctoras da
contaminación atmosférica e do efecto
invernadoiro.
Factores que inflúen na dispersión dos
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B3.4
B3.5

contaminantes atmosféricos.
Efectos da contaminación atmosférica segundo o
seu raio de influencia.
Ozono troposférico e ozono estratosférico.
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UNIDADES DIDÁCTICAS /TEMAS
UD / Bloqu
Tema
e
/
B4.1
B4.2
5

B4.3
B4.4

2ª avaliación

B4.5

B5.1
B5.2
6

B5.3
B5.4
B5.5
B5.6
B5.7
B5.8

7

B5.9
B5.10
B5.11
B5.12

Contido

Material de Temporalizac
ref.
ión
(libro de
Sesió
texto,
Mes
ns
outros…).

Bloque 4.
Contaminación das augas
Ciclo hidrolóxico.
Orixe e efectos da contaminación das augas
superficiais e subterráneas.
Parámetros de medida da calidade da auga.
Prevención e corrección da contaminación da
auga.
Sistemas de tratamento e depuración das augas.
Bloque 5.
A xeosfera e os riscos xeolóxicos
Xeosfera: soporte dos restantes subsistemas
terrestres.
Riscos xeolóxicos e a súa relación cos fluxos de
enerxía terrestres.
Orixe dos riscos xeolóxicos internos.
Métodos de predición e prevención dos riscos
xeolóxicos.
Danos orixinados polos riscos xeolóxicos.
O relevo como consecuencia da interacción da
dinámica interna e externa do planeta.
Riscos asociados aos sistemas de ladeira e
fluviais.
Importancia da ordenación do territorio na
prevención dos riscos xeolóxicos.
Impactos máis frecuentes na paisaxe.
Recursos da xeosfera: problemas ambientais
ocasionados pola súa explotación.
Impactos derivados da explotación dos recursos da
xeosfera en Galicia.
Uso eficiente da enerxía e dos recursos.

xan
eiro

12

febre
iro

5

Febr
eiro
Mar
zo

7
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UNIDADES DIDÁCTICAS / TEMAS
UD / Bloqu
Tema
e
.
B6.1
B6.2
B6.3
B6.4
3ª avaliación

8

B6.5
B6.6
B6.7
B6.8
B6.9
B6.10
B6.11
B6.12

9

B6.13
B6.14
B6.15
B6.16

Contido

Material de Temporalizac
ref.
ión
(libro de
Sesió
texto,
Mes
ns
outros…).

Bloque 6.
Circulación de materia e enerxía na biosfera
Circulación de materia e enerxía na biosfera.
Relacións tróficas nos ecosistemas, cadeas e redes
tróficas. Representacións gráficas.
Factores limitantes da produción primaria.
Ciclos bioxeoquímicos do osíxeno, o carbono, o
nitróxeno, o fósforo e o xofre.
Abri
Os ecosistemas no tempo: sucesión,
l
autorregulación e regresión.
Autorregulación dos ecosistemas e repercusión da
acción humana sobre eles.
Concepto de biodiversidade.
Causas e repercusións da perda da biodiversidade
O solo como interfase.
Edafoxénese e tipos de solos.
Usos e fraxilidade do solo como recurso.
Impactos sobre o solo. Técnicas de valoración do
grao de alteración dun solo.
Abri
Impactos sobre a biosfera producidos pola
l
deforestación, a agricultura e a gandaría.
O sistema litoral como interfase.
Importancia ecolóxica dos recursos do sistema
litoral, impactos derivados da súa
sobreexplotación.
Importancia da conservación das zonas litorais.
Bloque 7.
A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable

9

9
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B7.7
B7.8

Xestión dos impactos ambientais; alternativas ante
a problemática ambiental: desenvolvemento
incontrolado, conservacionismo e
desenvolvemento sustentable.
Avaliación do impacto ambiental.
Instrumentos de xestión ambiental.
Relación entre desenvolvemento, calidade de vida
e problemas ambientais no ámbito internacional.
Modelos de xestión de recursos.
Influencia dos organismos nacionais e
internacionais en materia ambiental.
Lexislación ambiental.
Protección dos espazos naturais.

B7.9

Espazos naturais en España e, en particular, en Galicia.

B7.1
B7.2
B7.3
10

B7.4
B7.5
B7.6

Mai
o

6

5.8.3.1.-Relación entre os contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares
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interdependencia dos
dun sistema establecendo as
ns
delos de sistemas nos que
as relacións causais,
do as consecuencias da
os distintos factores
artir de modelos sinxelos, os
mbientais que tiveron lugar
cuencia da aparición da vida
humana ao longo da

clasifica recursos, riscos e
mbientais asociados.

numera os principais
información ambiental

lusións sobre cuestións
a partir de distintas fontes de

Contrasta a interdependencia dos
elementos dun sistema
establecendo as súas relacións.
Elabora modelos de sistemas nos
que representa as relación causais.

X

Análise da producción dos
alumnos (caderno de clase)

X

X

X

X

Observación sistemática
Recoñece, 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.
Identifica e clasifica recursos, riscos
e impactos ambientais asociados.
Coñece e enumera os principais
métodos de información ambiental
Ser capaz de comentar cuestións
ambientais a partir de distintas
fontes de información.

res de apreCTndizaxe

radiación solar como recurso
co
a a radiación solar coa dinámica
s fluídas e o clima

a relación entre radiación solar e
mica externa

dinámica da atmosfera e as súas
encias no clima

a os compoñentes da atmosfera
ón coa súa procedencia, a súa
ión e a súa dinámica

a os compoñentes da atmosfera
mportancia biolóxica

na a importancia da capa de
valora os efectos da súa
ón.
edidas que preveñen a

X

Grado minimo consec.

Probas específicas (proba
obxectiva, resolución de exercicios
e problemas, probas de
interpretación de debuxos e
imaxes)

X

X
X

X
X

Instrumentos avaliación

Temas transversais
CL

Valora a radiación solar como
recurso enerxético.
Relaciona a radiación solar coa
dinámica das capas fluídas e o
clima
Encontrar algunha relación entre
radiación solar e xeodinámica
externa.
Explica a dinámica da atmosfera e
as súas consecuencias no clima.
Identifica os compoñentes da
atmosfera en relación coa súa
procedencia, a súa distribución e a
súa dinámica
Relaciona os compoñentes da
atmosfera coa súa importancia
biolóxica.
Determina a importancia da capa
de ozono e valora os efectos da
súa diminución
Sinala medidas que preveñen a

X

EOE

CA

TIC

EMP

EC

X
X
Análise da producción dos
alumnos (caderno de clase)
X
Observación sistemática
Probas específicas (proba
obxectiva, resolución de exercicios
e problemas, probas de
interpretación de debuxos e
imaxes)

X
X

X

X

X

X

PV

de aprendizaxe

Grado minimo consec.

Instrumentos avaliación

Temas transversais
CL

ncionamento da hidrosfera
ador climático.

a influencia da circulación
clima
ación entre as correntes
fenómenos como “El Niño” e
entre outros.

orrentes oceánicas coa
dos ventos e o clima.
circulación de masas de aire
precipitacións.

mapas meteorolóxicos

s riscos climáticos cos factores
nan e coas súas consecuencias

didas para evitar ou diminuír
dos riscos climáticos

de aprendizaxe

s efectos biolóxicos da
ión atmosférica.
ontaminantes coa súa orixe e
súas consecuencias sociais,
e sanitarias.

edidas que preveñen ou
ontaminación atmosférica e o
nadoiro.

grao de contaminación con
icións meteorolóxicas e/ou
s.
fectos biolóxicos producidos
minación atmosférica

Razoa o funcionamento da
hidrosfera como regulador
climático
Determina a influencia da
circulación oceánica no clima
Explica a relación entre as
correntes oceánicas e fenómenos
como “El Niño” e os furacáns, entre
outros
Asocia as correntes oceánicas coa
circulación dos ventos e o clima.

EOE

CA

TIC

EMP

Análise da producción dos
alumnos (caderno de clase)

EC

PV

X

Observación sistemática

X

Probas específicas (proba
obxectiva, resolución de exercicios
e problemas, probas de
interpretación de debuxos e
imaxes)

X

X

Interpreta mapas meteorolóxicos

X

Relaciona os riscos climáticos cos
factores que os orixinan.
Propón medidas para evitar ou
diminuír os efectos dos riscos
climáticos.

X
X

Instrumentos avaliación

X

Temas transversais
CL

Identifica os efectos biolóxicos da
contaminación atmosférica
Asocia os contaminantes coa súa
orixe e recoñece as súas
consecuencias sociais, ambientais e
sanitarias.
Describe medidas que preveñen ou
atenúan a contaminación
atmosférica e o efecto
invernadoiro.
Relaciona o grao de contaminación
con certas condicións
meteorolóxicas e/ou topográficas.
Explica os efectos biolóxicos
producidos pola contaminación

PV

X

Relaciona a circulación de masas
de aire cos tipos de precipitacións

Grado minimo consec.

EC

EOE

CA

TIC

EMP

x

x
x

Análise da producción dos
alumnos (caderno de clase)
Observación sistemática

x

Probas específicas (proba
obxectiva, resolución de exercicios
e problemas, probas de
interpretación de debuxos e
imaxes)

x

x

x

x

de aprendizaxe

escribe a orixe e os efectos da
ión das augas superficiais e
as.
s principais contaminantes da
a orixe e cos seus efectos.

escribe os principais
de calidade da auga.
proceso de eutrofización das
ora as súas consecuencias.

tudes e accións individuais,
tergobernamentais, que
repercusións ambientais da
ión da auga.

a as fases de potabilización e
da auga nunha EDAR.

de aprendizaxe

s manifestacións da enerxía
Terra e a súa relación cos
xicos
xe e os factores que
os riscos sísmico e volcánico.

métodos de predición e
dos riscos xeolóxicos
s riscos xeolóxicos cos danos
en.

de aprendizaxe

o relevo como consecuencia da

Grado minimo consec.

Instrumentos avaliación

Temas transversais
CL

Coñece e describe a orixe e os
efectos da contaminación das
augas superficiais e subterráneas
Relaciona os principais
contaminantes da auga coa súa
orixe e cos seus efectos.
Coñece e describe os principais
indicadores de calidade da auga.
Describe o proceso de
eutrofización das augas e valora as
súas consecuencias.
Indica acción individuais, estatais e
intergobernamentais, que
reduzan as repercusións
ambientais da contaminación
da auga.
Esquematiza as fases de
potabilización e depuración da
auga nunha EDAR.
Grado minimo consec.

Grado minimo consec.

Análise da producción dos
alumnos (caderno de clase)

TIC

X

EMP

EC

PV

EC

PV

X

Observación sistemática
X
Probas específicas (proba
obxectiva, resolución de exercicios
e problemas, probas de
interpretación de debuxos e
imaxes)

X

X

X

Instrumentos avaliación

Temas transversais

Análise da producción dos
alumnos (caderno de clase)

x

Observación sistemática

x

Probas específicas (proba
obxectiva, resolución de exercicios
e problemas, probas de
interpretación de debuxos e
imaxes)
Instrumentos avaliación

EOE

CA

TIC

EMP

x

x

x

x

Temas transversais
CL

Interpreta o relevo como

CA

X

CL
Identifica as manifestacións da
enerxía interna da Terra e a súa
relación cos riscos xeolóxicos.
Explica a orixe e os factores que
determinan os riscos sísmico e
volcánico.
Coñece os métodos de predición e
prevención dos riscos xeolóxicos.
Relaciona os riscos xeolóxicos cos
danos que producen.

EOE

EOE

CA
X

TIC

EMP

EC
X

PV

xilidade da paisaxe e os
áis frecuentes que sofre.

utilización dos principais
nerais e enerxéticos cos
ambientais ocasionados e cos
ados.

principais impactos derivados
ión dos recursos da xeosfera
orno máis próximo.

o eficiente da enerxía e dos

edidas que promoven un uso
enerxía e dos recursos.

ndares de aprendizaxe

s factores limitantes da
primaria e aqueles que
súa rendibilidade.
a as relacións tróficas dun

ráficos, pirámides, cadeas e
as.
ausas da diferenza de
de en mares e continentes.

a os ciclos bioxeoquímicos e
a importancia do seu

s cambios que se producen
ns ecolóxicas e interpreta a
os parámetros tróficos

mecanismos naturais de
ción dos ecosistemas.

riscos
Relaciona a fraxilidade da paisaxe
cos impactos máis frecuentes
que sofre
Relaciona a utilización dos
principais recursos minerais e
enerxéticos cos problemas
ambientais ocasionados e
cos riscos asociados
Coñece os principais impactos
derivados da explotación dos
recursos da xeosfera no seu
contorno máis próximo
Valora o uso eficiente da enerxía e
dos recursos.
Avalía as medidas que promoven
un uso eficiente da enerxía e
dos recursos.

Grado minimo consec.

imaxes)
X

X

X

X

Instrumentos avaliación

X

X

X

X

Temas transversais
CL

Identifica os factores limitantes da
produción primaria e aqueles
que aumentan a súa rendibilidade.
Esquematiza as relacións tróficas
dun ecosistema.
Interpreta gráficos, pirámides,
cadeas e redes tróficas.
Explica as causas da diferenza de
produtividade en mares e
continentes.
Esquematiza os ciclos
bioxeoquímicos e argumenta a
importancia do seu equilibrio.
Identifica os cambios que se
producen nas sucesións ecolóxicas
e interpreta a variación dos
parámetros tróficos
Coñece os mecanismos naturais de
autorregulación dos
ecosistemas.

X

EOE

X

CA

TIC

EMP

EC

X
X

Análise da producción dos
alumnos (caderno de clase)

X
X

X

Observación sistemática
Probas específicas (proba
obxectiva, resolución de exercicios
e problemas, probas de
interpretación de debuxos e
imaxes)

X

X

X

X

PV

a biodiversidade do

súa influencia na biodiversidade
do ecosistema.

de aprendizaxe

Grado minimo consec.

tipos de solo en relación coa
clima que os orixina.

o como recurso fráxil e escaso

grao de alteración dun solo
istintas técnicas de valoración.

roblemas ambientais
pola deforestación, a
e a gandar
aracterísticas dos sistema

tema litoral como fonte de
biodiversidade
sobreexplotación dos
squeiros con impactos nas
is.
importancia da conservación
torais

Instrumentos avaliación

Temas transversais
CL

Clasifica os tipos de solo en
relación coa litoloxía e o clima que
os orixina.
Valora o solo como recurso fráxil e
escaso
Identifica o grao de alteración dun
solo aplicando distintas técnicas
de valoración.
Analiza os problemas ambientais
producidos pola deforestación, a
agricultura e a gandaría.
Coñece as características do
sistema litoral.
Valora o sistema litoral como fonte
de recursos e biodiversidade
Relaciona a sobreexplotación dos
recursos pesqueiros con
impactos nas zonas litorais
Establece a importancia da
conservación das zonas litorais.

EMP

EC

Análise da producción dos
alumnos (caderno de clase)

X

X

Observación sistemática

X

X

X

X

Probas específicas (proba
obxectiva, resolución de exercicios
e problemas, probas de
interpretación de debuxos e
imaxes)

EOE

CA

X

X

TIC

X
X
X

X

X

X

PV

odelos de uso dos recursos e
os sustentables.
as diferenzas entre o
mento incontrolado, o
nismo e o desenvolvemento
.
formación facilitada por
umentos de avaliación
e conclúe impactos e medidas
.

cas ambientais adecuadas á
medio.

Distingue modelos de uso dos
recursos.
Argumenta as diferenzas entre o
Desenvolvemento incontrolado, o
conservacionismo e o
desenvolvemento sustentable.
Recoñece a información facilitada
por algúns instrumentos de
avaliación ambiental, e
conclúe impactos e medidas
correctoras
Recoñece o desenvolvemento dos
países en relación con problemas
ambientais e coa calidade de vida.
Relaciona o consumo dalgúns
produtos e a deterioración do
medio
Infórmate das políticas ambientais
adecuadas á defensa do medio.

a orixe dos residuos
súa xestión.

Argumenta a orixe dos residuos
valorando a súa xestión.

esenvolvemento dos países en
n problemas ambientais e coa
vida
consumo dalgúns produtos e
ción do medio.

e explica a importancia do
as tecnoloxías nos estudos

formación de matrices
orando o uso do territorio.

xplica os principais organismos
internacionais, e a súa
n materia ambiental.

xislación española e galega
s impactos ambientais e as
prevención aplicables.

a necesidade de protección
naturais e as súas
ias; en particular, os do seu
áis próximo.

Comprende e explica a importancia
do uso de novas tecnoloxías nos
estudos ambientais.
Recoñece a información de
matrices sinxelas, valorando o uso
do territorio.
Coñece e explica os principais
organismos nacionais e
internacionais, e a súa influencia
en materia ambiental.
Infórmate sobre a lexislación
española e galega sobre algúns
impactos ambientais e as
normas de prevención aplicables.
Argumenta a necesidade de
protección dos espazos naturais e
as súas consecuencias; en
particular, os do seu
contorno máis próximo

X

X

X

X

X

X

X

X

Análise da producción dos
alumnos (caderno de clase)
Observación sistemática
Probas específicas (proba
obxectiva, resolución de exercicios
e problemas, probas de
interpretación de debuxos e
imaxes)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

a

LENDA TEMAS TRANSVERSAIS
CL

Comprensión lectora

EOE

Expresión oral e escrita

CA

Comunicación audiovisual

TIC

Tecnoloxías da información e comunicación

EMP

Emprendemento

EC

Educación cívica

PV

Prevención da violencia

precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)
los de aplicación, sínteses e textos escritos,..

5.8.3.-METODOLOXÍA DIDÁCTICA
5.8..1.Estratexias metodolóxicas
5.8.3.1.1. Aspectos xerais
 A metodoloxía deberá ampliar e facer evolucionar os coñecementos do alumnado fomentando a autoestima e a
motivación.
 Interesará coñecer a competencia inicial do alumnado: as ideas previas do alumnado, observar se son erróneas para
intentar modificalas e, se son incompletas ou parcialmente correctas, realizar unha maior profundización.
 A exposición por parte do profesorado debe ser motivadora, personificada respectando os diferentes ritmos e estilos
de aprendizaxe causados pola diversidade propia dentro da aula e funcional, con exemplificacións e problemas cuxa
temática estea relacionada co alumnado.
 Débese procurar que as actividades viren en torno á formulación de problemas, de modo que o grupo, os subgrupos
de traballo ou cada alumno/a asuman e dicir, participen do proceso, efectuando a súa propia actividade e
aprendendo dela. Neste sentido, sería conveniente potenciar as metodoloxías activas, traballando con tarefas ou
proxectos que combinen tanto traballo individual como cooperativo e cuxo carácter integrador e globalizador
facilite a inclusión, a interacción e tamén a adquisición das competencias claves.
 As actividades han de expoñerse debidamente contextualizadas, de maneira que o alumnado comprenda que a súa
realización é necesaria como forma de buscar posibles respostas a preguntas ou problemas previamente formulados
buscando a significatividade do aprendido.
 •

As tarefas experimentais, de laboratorio, de taller, de aula, e calquera outra actividade deben entenderse deste

xeito. Por iso, os traballos prácticos, de carácter experimental, han de gardar unha estreita relación cos contidos que
nese momento estéanse traballando no aula. Neste senso, o papel do profesor/a será meramente facilitador.
 Equilibrio entre as actividades teóricas e as prácticas, procurando que estas últimas estean relacionadas con
diferentes aspectos da vida cotiá e da realidade do alumnado.
 Igualmente, dada a súa crecente importancia, débese potenciar o uso das tecnoloxías da información e a
comunicación. O computador pode utilizarse para buscar información, e para tratala e presentala, así como para
realizar simulacións interactivas e representar fenómenos de difícil realización experimental, tendo en conta que a
utilización destes medios require unha planificación adecuada que valore os obxectivos que se pretende conseguir.
 Buscarase unha avaliación formativa onde o profesor/a represente un papel facilitador das fontes de información.
5.8.3.1.2. Estratexias metodolóxicas – Detalle
Dependendo da unidade e dos contidos a traballar empregaranse diferentes estratexias, entre as que destacan:
 Buscarase a memorización compresiva dos contidos fomentando a elaboración de esquemas e resumos.
 Empregarase un modelo discursivo/ expositivo na indagación e investigación realizadas sobre documentos, textos
ou novas aparecidas na prensa. Fomentarase neles a análise do documento, dos gráficos, mapas ou táboas de datos
presentes nel.
 Fomentaranse tamén os comentarios de texto, de gráficos e de mapas así como a confección de liñas do tempo,

5.8.3.1.4. Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materiais, recursos
Para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie de decisión
metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito:
Agrupamentos

Tempos

Espazos

Material

Impreso

Audiovisual
Instrumental

Recursos informáticos

O entorno como recurso
Outros recursos









Tarefas individuais.
Agrupamentos flexibles.
Actividades en pequenos grupos.
Gran grupo.
Actividades a realizar no transcurso da clase,
Actividades que deberan ser realizadas durante varias sesións,
Actividades que deberan ser realizadas ao longo de todo o
trimestre
 Aula dotada con pantalle e proxector.
 Laboratorio.
 Aula de informática.
 Recinto escolar.
 Exteriores ao centro.
 Libro de texto recomendado para consulta “Ciencias de la
Tierra y Medio Ambiente” 2º Bach. Ed. McGraw Hill e
material didáctico fotocopiable para traballar os contidos:
 O libro de texto non se considera como único recurso para a
realización de actividades, se non que o propio profesor/a
tamén planificará e elaborará actividades adaptadas aos
contidos propostos nesta programación e ás características do
alumnado.
 Material da biblioteca: enciclopedias, diccionario de termos
científicos e da natureza, enciclopedias, monografías, prensa.
 Vídeos documentais.
 Internet que é hoxe a principal fonte de datos que podemos ter
a man.
 Pantalla de proxección.
 Material de laboratorio en xeral.
 PC, Pantalla dixital, Canón.
 Procesador de textos e Power Point.
 Webs institucionais:
 www.edu.xunta.es/recursos
 www.pntic.mec.es
 www.xunta.esconselle/cma
 Portais educativos:
 http://www.sixa.es/es
 Medio físico e natural (Ría de Pontevedra,...)
 Material de laboratorio

5.8.4.- AVALIACIÓN INICIAL
5.8.4.1. Procedemento para a avaliación inicial
Ao inicio do curso, nas primeiras semanas do curso académico, levarase a cabo unha proba para coñecer o nivel de
contidos manexados polo alumnado. O seu obxectivo é facilitar información sobre diversos aspectos do alumnado,
tales como o seu coñecemento acerca das destrezas propias da materia e a detección de alumnado con posibles
dificultades de aprendizaxe ou con capacidades superiores á media do grupo. Dita información servirá ao profesorado
para programar as adaptacións necesarias, así coma as actividades de reforzo ou ampliación se fose necesario. Dita
proba permitirá coñecer o punto do que se deberá partir na exposición dos contidos para o novo curso.
5.8.4.1.2.Criterios para a acreditación de coñecementos previos, no seu caso. (Bacharelato)
Cando un/a alumno/a se matricule nesta materia deberá ter cursado previamente a Bioloxía e Xeoloxía de 1º de
Bacharelato. De non ser así, realizaráselle unha proba escrita sobre os principais contidos da materia de Bioloxía e
Xeoloxía de 1º de Bacharelato. Para superar a proba deberá ter unha nota de 5 ou superior. Na proba escrita, cada
actividade cualificarase seguindo os mesmos criterios que os establecidos para a proba extraordinaria de 1º de
Bacharelato.
5.8.5- AVALIACIÓN CONTINUA
5.8.5.1. Procedemento para a avaliación continua
A avaliación será continua e sumativa, Avaliarase a aprendizaxe:
 No interior da aula, durante o desenvolvemento dos bloques de contidos e das correspondentes probas
obxectivas.
 No laboratorio, durante o desenvolvemento das prácticas.
 Fóra da aula, cos traballos obrigatorios e as actividades que se leven a cabo fóra do recinto escolar
5.8.5.2. Instrumentos de avaliación e criterios de cualificación
INSTRUMENTOS
En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante:
 Tratarase de realizar unha proba por unidade didáctica tipo verdadeiro/falso,cuestions
breves e análise dun texto . Ademais farase unha proba escrita global por avaliación e de
tipo obxectivo, na que se medirán os contidos conceptuais e procedementais e competencias
claves.
 Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de
grupo.

INSTRUMENTOS/ PROCEDEMENTOS/ CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios empregados deben ser coñecidos polo alumnado coa anticipación suficiente; os
xerais no inicio do curso, e os específicos da proba ou actividade coa anticipación necesaria. A
avaliación constará os seguintes apartados:
PROCEDEMENTO

INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

S
 Cada unha das probas obxectivas das unidades didácticas terán o

e rexistro
30%

consistirá en tomar notas da actitude e aptitude do alumnado cara a
materia:


Realización na aula, na casa, individualmente ou en grupo das
tarefas (fichas e actividades) indicadas ou facilitadas polo
profesor/a.



Boletíns de cuestións con actividades, por sorpresa, a resolver na
aula co material exclusivo de cada alumno/a con presentacións,
gráficos ou esquemas, resolución de problemas e cuestións
teóricas.



Resposta a preguntas na aula.



Participación. Coherencia. Interés mostrado.



Respeto ás opinións e intervencións dos compañeiros/as.



Facilidade de expresión oral. Lectura comprensiva de textos.



Capacidade de relacionar uns conceptos con outros.



Recollida de accións correctoras de maneira continua. Neste
puntos terase en conta a asistencia e a puntualidade de tal xeito
que:
- Anotarase a asistencia e puntualidade do alumno/a.
- Anotarase a actitude pasiva ou negativa do alumnado en forma de
apercibimentos que figurarán na xefatura de estudos por escrito e
o número de interrupcións, que non veñen ao caso, perante as
explicacións da materia. Comunicarase ao alumno/a na aula,
quedando constancia no libro do profesor/a
- Do mesmo xeito anotarase a actitude positiva cando, requerida a
súa participación explícita ou voluntaria, nas actividades da aula a
súa colaboración é absolutamente correcta. Quedará constancia no
libro do profesor/a.

As actividades na clase poden ser rexistradas mediante:
 Anotacións puntuais diarias (clásicos “positivos” e “negativos”).
 Recollida de actividades de grupo, individuais, traballos ou
informes
Sistema de cualificación.


Cualificación Cuantitativa



A proba escrita valorarase de 0 a 10, pero suporá o 70% da nota da avaliación. Na propia
proba indicaráselle ao alumno ou alumna como se cualifica cada pregunta.

deixando ningún aspecto sen xustificar


Nas preguntas a desenvolver, ademais de considerar a medida en que se axusta o contido
da resposta ao que se pregunta, a valoración graduarase atendendo á claridade expositiva
e á utilización axeitada dos conceptos fundamentais



O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo
que a proba á cal pertenza o exame, lle sexa cualificada coa nota mínima.

A nota total de cada avaliación sairá da suma dos dous apartados seguintes:
 Media aritmética das probas escritas (só se fará media das probas cando a nota deles
sexa igual ou superior a 3. Menos dun 3 nunha ou varias probas escritas equivale a
suspenso). Contabiliza 70%
 30% da nota do/s traballos individuais e colectivos.


Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha nota
igual ou superior a cinco

Faranse tres probas de recuperación, unha por cada avaliación, logo de pasar a avaliación
correspondente. No caso da terceira avaliación realizarase xa na proba de avaliación final
ordinaria.
5.8.6.- AVALIACIÓN FINAL (ORDINARIA)
Para aprobar en xuño hai que aprobar todas as avaliacións (avaliación continua). A nota final na convocatoria
ordinaria de xuño obterase da media aritmética das tres avaliacións e só se realizará cando se posúan as 3 avaliacións
aprobadas.
En certos casos poderase ter en conta o punto de partida do alumno/a ou circunstancias que puideran influír nos
resultados, sempre coa intención de favorecelo/a.
5.8.6.1. Quen debe ir á avaliación final?
Só irán á avaliación final o alumnado:
 que teña algunha avaliación suspensa.
 cuxa media das tres avaliacións sexa inferior a 5.
5.8.6.2. En que consistirá a proba?
Consistirá nunha proba escrita daqueles estándares que o alumno/a non teñan superados, podendo ser a proba
escrita:
 dunha avaliación
 de dúas avaliacións
 ou da totalidade da materia.
Para considerar superada a materia o alumnado deberá ter a lo menos o 50% dos contidos explicados correctamente.
5.8.6.3. Como se elabora a cualificación final?
A elaboración da nota final dependerá da proba escrita final realizada:

alumno para favorecer e facilitar a superación das probas aclarando dúbidas, repasando conceptos, repasando
fichas de actividades…

5.8.8.-MATERIA PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
Seguiranse as pautas estabelecidas nos puntos 5.7.5,5.7.6 e 5.7.7
5.8.9.- AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE
5.8.9.1.-Proceso de ensino
Proceso de ensino:

1 2 3 4

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?
7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?
8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con NEAE?
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?
5.8.9.2 .- Práctica docente
Práctica docente:
1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?
3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a atar?
6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?
5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?
6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?
8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames,etc?
9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc?
10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?
11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?

1 2 3 4

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/ temas
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación?
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos?
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?
32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?
ESCALA:
1.

Moi be

2.

Ben

3.

Suficiente

4.

Insuficiente

5.8.11.- ATENCIÓN A DIVERSIDADE
Durante o desenvolvemento do traballo na aula, artellaranse os mecanismos necesarios para facilitar a atención á
diversidade do alumnado, a partir da flexibilidade dos diferentes elementos formativos: os contidos organízanse en

O artigo 3.7 da Orde do 24 de Xuño de 2008 (DOG do 27) pola que se desenvolve a organización e o curriculo do
bacharelato na Comunidade Auónoma de Galicia establece que “será preciso acreditar os coñecementos previos que se
indican para ser avaliado nas materias seguintes:Física, Química e Electrotecnia de 2º, pecisarán de Física e Química
de 1º; Bioloxía e CC da Terra e Ambientais de 2º, precisarán de Bioloxía e Xeoloxía de 1º. Esta acreditación poderá
realizarse cursando e aprobando a materia correspondiente de 1º ou a través do procedemento establecido polo
departamento”.
O departamento opta pola segunda opción, dandolle oportunidade o alumnado que non cursou a Bioloxía e Xeoloxía
de 1º de que acredite os seus coñecementos mediante a realización de traballos relacionados coa materia o longo do
curso. Estos traballos serán os mesmos que se lles piden aos alumnos coa materia pendente de 1º de Bacharelato. Se os
alumnos non entregaran os traballos nas datas indicadas, ou a súa calidade non fora axeitada, deberán superar as
probas escritas establecidas para os pendentes, según o calendario fixado por la Xefatura de Departamento e a Xefatura
de Estudo.
6.- PERFIL COMPETENCIAL PRIORITARIO
6.1.-BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO
COMPETENCIAS
CLAVE
ESTANDAR DE APRENDIZAXE
CMCCT

BXB1.3.1.-Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e
o material empregado.
BXB2.1.1.-Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo.
BXB2.5.1.-Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a posición dos
astros, e deduce a súa importancia para a vida.
BXB2.6.2.-Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre, e os materiais que os compoñen, e relaciona esas características coa súa situación.
BXB2.7.-Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos.
BXB2.8.1.-Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera.
BXB2.8.3.-Identifica e xustifica con argumenta-cións sinxelas as causas que sustentan o papel
protector da atmosfera para os seres vivos.
BXB2.12.1.-Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado de agregación.
BXB3.3.1.-Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico.
BXB3.4.1.-Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen.
BXB3.4.2.-Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen.
BXB3.5.1.-Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia para o
conxunto de todos os seres vivos.
BXB3.5.2.-Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de plantas.
BXB4.1.1.-Identifica os compoñentes dun ecosistema.

CAA

BXB1.2.3.-Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e
argumentar sobre problemas relacionados.
BXB3.7.2.-Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas estruturas nos

correcto tanto oralmente como por escrito.
BXB5.5.2.-Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto
verbalmente como por escrito.

CCEC

BXB3.1.1.-Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación dos seres
vivos, relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu grupo taxonómico.
BXB3.7.3.-Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas galegos.

CD

BXB5.3.1.-Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a
presentación das súas investigacións.

6.2.- BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO
COMPETENCIAS
CLAVE
ESTANDAR DE APRENDIZAXE
CMCCT

BXB3. 16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e
excretor, e o seu funcionamento.
BXB3.18.2 Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a
estrutura responsables de cada proceso.
BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa
función.
BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e
especifica a súa función.
BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os
seus efectos no relevo.

CAA

BXB3.12.1 Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas,
utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes principais presentes neles e o seu valor
calórico.
BXB6.1.1 Integra e aplica as destrezas propias do método científico.

CSC

BXB3.3.1 Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as
eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente.
BXB3.7.1 Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como
método de prevención das doenzas.
BXB3.8.1 Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o

CD

BX1.2.1 Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da
utilización de diversas fontes.
BXB6.5.1 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
defensa na aula.

6.3 AMBITO CIENTÍFICO PMAR 3º ESO
COMPETENCIAS
CLAVE
ESTANDAR DE APRENDIZAXE
CMCCT

3º-AC_PMAR-BX1.3.1 Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os
instrumentos e o material empregado.
3º-AC_PMAR-BX3.1.2 Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis
importantes.
3º-AC_PMAR-BX3.2.1 Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e
asóciaos á súa función.
3º-AC_PMAR-BX3.7.1 Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das
vacinas como método de prevención das doenzas.
3º-AC_PMAR-BX3.16.1 Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio,
respiratorio e excretor, e o seu funcionamento.
3º-AC_PMAR-BX3.18.2 Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o
órgano ou a estrutura responsables de cada proceso.
3º-AC_PMAR-BX3.20.1 Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas
segregadas e a súa función.
3º-AC_PMAR-BX4.2.2 Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e
sedimentación, e os seus efectos no relevo.
3º-AC_PMAR-FQ1.3.1 Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando
preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os
resultados correctamente
3º-AC_PMAR-FQ1.4.1 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa
forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.
3º-AC_PMAR-FQ2.3.1 Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na
táboa periódica.
3º-AC_PMAR-FQ2.6.1 Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios
seguindo as normas IUPAC.
3º-AC_PMAR-FQ3.2.2 Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei
de conservación da masa en reaccións químicas sinxelas.
3º-AC_PMAR-FQ3.4.1 Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre,

dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.
3º-AC_PMAR-MAP2.4.1 Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante
procedementos alxébricos e gráficos.
3º-AC_PMAR-MAP2.4.2 Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas
mediante procedementos alxébricos ou gráficos.
3º-AC_PMAR-MAP3.3.1 Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de
semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.).
3º-AC_PMAR-MAP4.2.1 Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha
dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e
pendente, e represéntaas graficamente.
3º-AC_PMAR-MAP4.3.1 Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe
as súas características.
3º-AC_PMAR-MAP5.1.3 Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa
continua, e pon exemplos.

CAA

3º-AC_PMAR-MAP5.2.2 Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con
calculadora e con folla de cálculo) para comparar a representatividade da media e describir os
datos.
3º-AC_PMAR-BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter cie
3º-AC_PMAR-FQ1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e
modelos científicos.
3º-AC_PMAR-FQ1.3.2 Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá
empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no
Sistema Internacional de Unidades.
3º-AC_PMAR-FQ1.5.1 Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con
propiedade
3º-AC_PMAR-FQ2.5.2 Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún
elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información
bibliográfica e dixital.

CSC

CSIEE

CCL

3º-AC_PMAR-BX3.5.1 Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio
de promoción da súa saúde e da das demais persoas.
3º-AC_PMAR-BX3.8.1 Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a
sociedade e para o ser humano.
3º-AC_PMAR-BX3.9.1 Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de
substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos
nocivos e propón medidas de prevención e control.
3º-AC_PMAR-BX6.4.1 Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.
3º-AC_PMAR-MAP1.8.1 Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).
3º-AC_PMAR-BX1.1.1 Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e

obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios dixitais.
3º-AC_PMAR-FQ4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou
busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos
asociados a elas.
6.4.-BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO
COMPETENCIAS
CLAVE
ESTANDAR DE APRENDIZAXE
CMCCT

BXB1.1.1Compara 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
BXB1.4.1Recoñece as fases da mitose e a meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu
significado biolóxico
BXB1.9.1Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas prácticos
de cruzamentos con un oudous caracteres
BXB2.9.1Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas
BXB3.1.1Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seuscompoñentes

CAA

BXB1.16.1 Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e
neodarwinismo.
BXB1.2.1 Distingue os componentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo
celular.
BXB2.1.1 Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e
relaciónaoscos fenómenos que suceden na actualidade
BXB2.12.1 Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna
BXB3.5.1Recoñece os niveis tróficos e as súas relación nos ecosistemas, e valora a súa
importancia para a vida en xeral e o mantemento destas

CSC

BXB1.11.1 Identifica as doenzas hereditarias mais frecuentes e o seu alcance social, e resolve
problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas.
BXB1.15.1 Interpreta críticamente as consecuencias dos avances actuáis no campo da
biotecnoloxía
BXB3.9.1 Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora críticamente a súa recollida
selectiva

CSIEE

BXB3.2.1Analiza as relacions entre biotopo e biocenose, e avalía a súa importancia para manter
o equilibrio do ecosistema.
BXB4.1.1Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia

CCL

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

CMCCT

BXB3.3.1.-Discrimina as
características xerais e singulares de
cada grupo taxonómico.
BXB3.4.1.-Asocia invertebrados
comúns co grupo taxonómico ao que
pertencen.

Identificar as características de
cada grupo

Recoñecer exemplares dos
diferentes grupos

BXB3.4.2.-Recoñece exemplares de
vertebrados e asígnaos á clase á que
pertencen.
BXB3.5.1.-Detalla o proceso da
nutrición autótrofa e relaciónao coa
súa importancia para o conxunto de
todos os seres vivos.

Describir as características dos
grupos de plantas

BXB3.5.2.-Describe as
características xerais e singulares dos
principais grupos de plantas.
BXB4.1.1.-Identifica os compoñentes Identificar compoñentes dun
ecosistema
dun ecosistema.
CAA

BXB1.2.3.-Utiliza a información de
carácter científico para formar unha
opinión propia e argumentar sobre
problemas relacionados.

Expresar os seus puntos de
vista

BXB3.7.2.-Relaciona coa súa
adaptación ao medio a presenza de
determinadas estruturas nos animais
e nas plantas máis comúns.

Relacionar as adaptacións ao
medio das plantas e os animais

BXB5.5.1.- Deseña pequenos
Deseñar traballo de
traballos de investigación sobre
investigación sobre
animais e/ou plantas, os ecosistemas ecosistemas próximos
do seu contorno ou a alimentación e a
nutrición humana, para a súa
presentación e defensa na aula.
CSC

BXB2.10.1.-Relaciona situacións en
que a actividade humana interfire coa
acción protectora da atmosfera.

Identificar situacions que
interfiren coa actividade
protectora da atmosfera

CSIEE

BXB2.9.1.-Relaciona a
contaminación ambiental coa
deterioración ambiental, e propón
accións e hábitos que contribúan á
súa solución.

Propoñer hábitos contra a
contaminación
ambiental

taxonómico.

CD

BXB3.7.3.-Identifica exemplares de
plantas e animais propios dos
ecosistemas galegos.

Identificar plantas e animais
do ecosistema galego

BXB5.3.1.-Utiliza diferentes fontes
de información, apoiándose nas TIC,
para a elaboración e a presentación
das súas investigacións.

Expresar os seus puntos de
vista

B. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
AVALIACIÓN
Procedementos
a)
 Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.
 Poderase realizar unha proba oral via Webex ,


Valoración dos traballos individuais e/o boletins de
exercicios e/o cuestionarios tipo test enviadas en
prazo.
b) Recuperación das avalación


Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.
 Valoración dos boletíns de exercicios
 Os traballos e exercicios serán valorados si se
envían dentro do prazo
Instrumentos
 Boletins de exercicios
 Cuestionarios tipo test
 Traballos individuais
80 % da media aritmética das notas das probas.
20% traballos enviados en prazo

SISTEMA DE
CUALIFICACIÓN

C. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Xerais








Boletíns de exercicios
Cuestions practicas
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula
virtual

textos,…) Webex ou aula virtual.
MATERIAIS E
RECURSOS

 Correo do alumnado, dominio iesxunqueira.com
 Libro de texto
 Aula Virtual
 Plataforma Webex
 Uso de Internet
 Boletins de exercicios

D. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través dos titores, a través do SIXA e o correo
dos alumnos dominio ies xunqueira.com.
A traves da aula virtual do centro.
Publicación obrigatoria na paxina web do IES A
XUNQUEIRA 1

2.- BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO
A. APRENDIZAXES E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
COMPETENCIAS
CLAVE
CMCCT

CAA

CSC

ESTANDAR DE APRENDIZAXE

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

BXB3. 16.1. Coñece e explica os
compoñentes dos aparellos dixestivo,
circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu
funcionamento.

Coñecer os compoñentes
dos aparellos implicados
na nutrición

BXB3.18.2 Describe os procesos
implicados na función de relación, e
identifica o órgano ou a estrutura
responsables de cada proceso.

Coñecer os componentes
e as funcions específicas
do sistema endocrino e
nervioso

BXB3.12.1 Deseña hábitos nutricionais
saudables mediante a elaboración de dietas
equilibradas, utilizando táboas con grupos
de alimentos cos nutrientes principais
presentes neles e o seu valor calórico.

Deseñar hábitos
nutricionais saudables
mediante dietas

BXB6.1.1 Integra e aplica as destrezas
propias do método científico.

Aplicar as destrezas do
método científico

BXB3.3.1 Argumenta as implicacións dos
hábitos para a saúde, e xustifica con
exemplos as eleccións que realiza ou pode
realizar para promovela individual e
colectivamente.

Argumentar a
importancia dos hábitos
para a saúde

BXB3.8.1 Detalla a importancia da doazón

Recoñecer a importancia
das

escrito.
CD

BX1.2.1 Procura, selecciona e interpreta a
información de carácter científico a partir
da utilización de diversas fontes.

Utilizar información
científica, para
argumentar opinións

BXB6.5.1 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 defensa na aula.

Participar e valorar o
traballo individual e en
grupo

B. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
AVALIACIÓN
Procedementos
a)
 Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.
 Poderase realizar unha proba oral via Webex ,


Valoración dos traballos individuais e/o boletins de
exercicios e/o cuestionarios tipo test enviadas en
prazo.
b) Recuperación das avalación


Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.
 Valoración dos boletíns de exercicios
 Os traballos e exercicios serán valorados si se
envían dentro do prazo
Instrumentos
 Boletins de exercicios
 Cuestionarios tipo test
 Traballos individuais
80 % da media aritmética das notas das probas.
20% traballos enviados en prazo

SISTEMA DE
CUALIFICACIÓN

C. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Xerais








Boletíns de exercicios
Cuestions practicas
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula
virtual

textos,…) Webex ou aula virtual.
MATERIAIS E
RECURSOS

 Correo do alumnado, dominio iesxunqueira.com
 Libro de texto
 Aula Virtual
 Plataforma Webex
 Uso de Internet
 Boletins de exercicios

D. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través dos titores, a través do SIXA e o correo
dos alumnos dominio ies xunqueira.com.
A traves da aula virtual do centro.
Publicación obrigatoria na paxina web do IES A
XUNQUEIRA 1

3.- AMBITO CIENTÍFICO PMAR 3º ESO
A. APRENDIZAXES E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
COMPETENCIAS
CLAVE

CMCCT

ESTANDAR DE
APRENDIZAXE

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

Est.AMCM.2.1.2. Diferencia os tipos
celulares e describe a función dos
orgánulos máis importantes.

Catalogar os distintos niveis de
organización da materia viva:
células, tecidos, órganos e
aparatos ou sistemas e
diferenciar as principai
estructuras celulares e as súas
funcións
Diferenciar os tecidos máis
importantes do ser humano e a
súa función.

Est.AMCM.2.2.1 Recoñece os
principais tecidos que conforman o
corpo humano e asóciaos á súa
función.
Est.AMCM.2.16.1. Coñece e explica
os compoñentes dos aparellos
dixestivo, circulatorio, respiratorio e
excretor, e o seu funcionamento
Est.AMCM.2.19.1.Enumera as
glándulas endócrinas e asocia con elas
as hormonas segregadas e a súa
función
Est.AMCM.1.6.1. Establece relacións
entre magnitudes e unidades,
utilizando preferentemente o Sistema
Internacional de Unidades e a notación
científica para expresar os resultados

Identificar os compoñentes dos
aparatos dixestivo,
circulatorio, respiratorio e
excretor e coñecer o seu
funcionamento
Asociar as principais glándulas
endocrinas, coas hormonas que
sintetizan e a función que
desempeñan
Coñecer os procedementos
científicos para determinar
magnitudes.

efecto invernadoiro, en relación cos
problemas
Est.AMCM.6.1.3. Realiza cálculos nos
que interveñen potencias de expoñente
enteiro e factoriza expresións
numéricas sinxelas que conteñan
raíces, opera con ela
Est.AMCM.6.1.5. Calcula o valor de
expresións numéricas de números
enteiros, decimais e fraccionarios
mediante as operacións elementais e as
potencias de expoñente enteiro
aplicando correctamente a xerarquía
das operacións
Est.AMCM.6.2.1. Realiza operacións
con polinomios e utilizaos en
exemplos da vida cotiá
Est.AMCM.6.2.2. Coñece e utiliza as
CMCCT identidades notables
correspondentes ao cadrado dun
binomio e uhna suma por diferencia

Utilizar as propiedades dos
números racionais para
operaros, utilizando a forma de
cálculo notación adecuada,
para resolver problemas da
vida cotidiá, e presentando os
resultados coa la precisión
requerida

Utilizar o linguaxe algebraico
para expresar unha propiedade
ou relación dada mediante un
enunciado, extraiendo a
información relevante e
transformándola.

Est.AMCM.6.3.3. Resolve ecuacións Resolver problemas da vida
de primeiro e segundo grao e sistemas cotidiana en nos que se precise
de

ecuacións

lineais

con

dúas el plantexamento e/ou solución

incógnitas e interpreta o resultado.

de ecuacions de primer e
segundo grao e sistemas de
ecuacions lineais con duas
incógnitas, aplicando técnicas
de manipulación alxebraicas,
gráficas,
contrastando

valorando
os

e

resultados

obtidos
Est.AMCM.8.5.4. Determina as
diferentes formas de expresión da
ecuación da recta a partir dunha dada
(ecuación punto pendente,xeneral,
explícita y por dos puntos)
Est.AMCM.8.5.5. Calcula os puntos
de corte e pendente dunha recta.
CAA

Est.AMCM.1.14.1. Busca, selecciona
e interpreta a información de carácter
científico matemático a partir da

Reconocer, representar y
analizar las funciones lineales,
utilizándolas para resolver
problemas.
Buscar, seleccionar e
interpretar a información de
carácter científico –

promoción da súa salúde e a dos
demáis.
Est.AMCM.2.8.1. Detalla la
importancia que ten para a sociedade e
para o ser humano a doación de
células, sangue e órganos

Recoñecer

e

transmitir

importancia

que

prevención

como

a

ten

a

práctica

habitual e integrada nas súas
vidas

e

as

consecuencias

positivas

da

doación

de

células, sangue e órganos.

CSIEE

Est.AMCM.1.16.2. Participa, valora,
gestiona y respeta el trabajo individual
y en equipo

CCL

Est.AMCM.1.2.1. Identifica os
términos máis frecuentes do
vocabulario científico, expresándose
de maneira correcta tanto oralmente
como por escrito

Desenrolar pequenos traballos
de investigación nos que se
poña en práctica a aplicación
do método científico e a
utilización das TIC
Utilizar adecuadamente O
vocabulario científico Nun
contexto preciso e adecuado ao
seu nivel.

Est.AMCM.4.8.1. Utiliza a linguaxe
química para nomear e formular
compostos binarios seguindo as
normas IUPAC e coñece aa fórmula de
algunhas substancias habituais.
Est.AMCM.1.9.1. Analiza, comprende
e interpreta o enunciado dos
problemas (datos, relacións entre os
datos, contexto do problema)
adecuando a solución a dita
información

Formular e nombrar
compostos binarios seguindo
as normas IUPAC

CCEC

Est.AMCM.2.28.1. Actúa, decide e
defende responsablemente a súa
sexualidade e a das persoas que lle
rodean.

Valorar e considerar a súa
propia sexualidade e a das
persoas que lle rodean,
transmitindo a necesidade de
reflexionar, debater, considerar
e compartir

CD

Est.AMCM.1.8.2. Identifica as
principais características ligadas á
fiabilidade e obxetividade do fluxo de
información existente en internet e
outros medios dixitaies.

Interpretar a información sobre
temas científicos de carácter
divulgativo que aparece nas
publicacións e medios de
comunicación.

Utilizar procesos de
razonamento e estratexias de
resolución de problemas,
realizando os cálculos
necesarios e comprobando as
solucións obtidas

 Traballos individuais
75 % da media aritmética das notas das probas.
35 % traballos enviados en prazo

SISTEMA DE
CUALIFICACIÓN

C. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Xerais









Boletíns de exercicios
Cuestions practicas
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula
virtual
Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

De repaso
 Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual
 Actividades tipo test en aula virtual.
De reforzo
 Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual
 Actividades tipo test en aula virtual.
De ampliación
 Elaboración de diagramas
 Mapas conceptuais
 Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
 Elaboración de mapas conceptuais, resolución de
exercicios, actividades con videos explicativos ,.. vía
online (Webex) ou aula virtual.
 Boletíns de exercicios de aplicación
METODOLOXÍA



MATERIAIS E
RECURSOS








Tarefas individuais guiadas polo profesorado a través do
aula virtual, e no caso de non haber conectividade farase
mediante materiales fotocopiable.
 Clases online (Webex)
 Elaboración de esquemas colaborativos (Vía Webex)
 Actividades a realizar no transcurso das clase (sobre videos,
textos,…) Webex ou aula virtual.
Correo do alumnado, dominio iesxunqueira.com
Libro de texto
Aula Virtual
Plataforma Webex
Uso de Internet
Boletins de exercicios

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

Recoñecer fases da
mitose e meiose

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

Recoñecer os principios
básicos da xenética
mendeliana Resolver
problemas de xenética

CAA

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

Distinguir deferencias
entre lamarkismo,
darwinismo e
neodarwinismo

CSC

BXB1.11.1 Identifica as doenzas
hereditarias mais frecuentes e o seu
alcance social, e resolve problemas
prácticos sobre doenzas hereditarias,
utilizando árbores xenealóxicas.

Recoñecer os principios
básicos da xenética
mendeliana Resolver
problemas de xenética

BXB1.15.1 Interpreta críticamente as
consecuencias dos avances actuáis no
campo da biotecnoloxía

Analizar as
consecuencias dos
avances biotecnolóxicos

CSIEE

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

Aplicar destrezas do
método da ciencia

CCL

BXB4.2.1Utiliza argumentos que
xustifique as hipótesis que propón.

CCEC

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

CD

BXB4.3.1Utiliza fontes de información,
Utilizar fontes de
apoiándosenas TIC, para a elaboración e a información
presentación das súas investigacions.
BXB4.5.1Deseñapequenostraballos 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

Deseñar pequenos
traballos de investigación
sobre ecosistemas
próximos

B. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
AVALIACIÓN
Procedementos
a)
 Probas por aula virtual ou outros medios de tempo

ACTIVIDADES
Xerais









Boletíns de exercicios
Cuestions practicas
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula
virtual
Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

De repaso
 Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual
 Actividades tipo test en aula virtual.
De reforzo
 Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual
 Actividades tipo test en aula virtual.
De ampliación
 Elaboración de diagramas
 Mapas conceptuais
 Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
 Elaboración de mapas conceptuais, resolución de
exercicios, actividades con videos explicativos ,.. vía
online (Webex) ou aula virtual.
 Boletíns de exercicios de aplicación
METODOLOXÍA



MATERIAIS E
RECURSOS

 Correo do alumnado, dominio iesxunqueira.com
 Libro de texto
 Aula Virtual
 Plataforma Webex
 Uso de Internet
 Boletins de exercicios

Tarefas individuais guiadas polo profesorado a través do
aula virtual, e no caso de non haber conectividade farase
mediante materiales fotocopiable.
 Clases online (Webex)
 Elaboración de esquemas colaborativos (Vía Webex)
 Actividades a realizar no transcurso das clase (sobre videos,
textos,…) Webex ou aula virtual.

D. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través dos titores, a través do SIXA e o correo
dos alumnos dominio ies xunqueira.com.
A traves da aula virtual do centro.
Publicación obrigatoria na paxina web do IES A
XUNQUEIRA 1

súa función
BXB2.4.1 Selecciona as principais
analoxías e diferenzas entre a mitose e a
meiose.

Describir acontecementos
das fases da mitose e meiose

BXB4.4.1 Recoñece os tres dominios e
os cinco reinos en que agrupan os seres
vivos.

Recoñecer e enumerar as
características dos reinos que
agrupan a os seres vivos

BXB4.9.2 Identifica o proceso de
selección natural e a variabilidade
individual como factores clave no
aumento de biodiversidade.

Relacionar a biodiversidade
co
proceso de formación de
especias

BXB4.1.1 Identifica os grandes grupos
taxonómicos dos seres vivos.

Identificar os grandes grupos
taxonómicos

BXB4.4.1 Recoñece os tres dominios e Recoñecer e enumerar as
os cinco reinos en que agrupan os seres características dos reinos que
agrupan a os seres vivos
vivos.
BXB5.1.1 Describe a absorción da auga Describir a absorción da
auga e sales minerais
e os sales minerais.
BXB5.2.1 Coñece e explica a
composición do zume bruto e os seus
mecanismos de transporte

Explicar a composición do
zume bruto e os mecanismos
de transporte

BXB5.4.1 Explica a composición do
zume elaborado e os seus mecanismos
de transporte

Explicar a composición do
zume elaborado e os seus
mecanismos de transporte

BXB5.5.1 Detalla os principais feitos
que acontecen durante cada fase da
fotosíntese e asocia, a nivel de orgánulo,
onde se producen

Determinar os feitos que
acontecen na fotosíntese e
donde se producen

BXB5.7.1 Recoñece algún exemplo de
excreción en vexetais

Describe os tecidos
secretores a as sustancias
que producen

BXB5.8.1 Describe e coñece exemplos
de tropismos e nastias

Coñecer exemplos de
tropismos e nastias

BXB5.12.1 Distingue os mecanismos de
reprodución asexual e a reprodución
sexual nas plantas.

Distinguir os mecanismos de
reprodución asexual u sexual
das plantas

BXB5.13.1 Diferencia os ciclos
biolóxicos e briofitas, pteridofitas e

Interpretar esquemas ,

vantaxes para os seres pluricelulares.
BXB4.3.2 Resolve problemas de cálculo
de índices de diversidade.

Coñecer o concepto de
biodiversidade

BXB5.3.1 Describe os procesos de
transpiración, intercambio de gases e
gutación.

Explicar a composición do
zume bruto e os mecanismos
de transporte

BXB5.7.2 Relaciona os tecidos
secretores e as substancias que producen

Describe os tecidos
secretores a
as sustancias que producen

BXB5.9.1 Valora o proceso de
regulación das hormonas vexetais.
BXB5.10.1 Relaciona
as fitohormonas coas súas funcións

Valorar os procesos de
regulación das hormonas
vexetais

BXB5.17.1 Relaciona as adaptacións
dos vexetais co medio en que se
desenvolven

Relacionar as adaptacións
dos
vexetais co medio

BXB6.1.1 Argumenta as diferenzas
máis significativas entre os conceptos de
nutrición e alimentación

Argumentar as diferenzas
entre nutrición e
alimentación

BXB6.1.2 Coñece as características da
nutrición heterótrofa e distingue os tipos
principais

Explica as características da
nutrición heterótrofa.
Distingue os tipos principais
da nutrición heterótrofa.

BXB4.3.3 Aprecia o reino vexetal como
desencadeante da biodiversidade

Coñecer o concepto de
biodiversidade

BXB4.9.1 Relaciona a biodiversidade co
proceso de formación de especies
mediante cambios evolutivos

Relacionar a biodiversidade
co proceso de formación de
especias

CSIEE

BXB4.2.1 Coñece e utiliza claves
dicotómicas ou outros medios para a
identificación e clasificación de especies
de animais e plantas

Utilizar claves para
clasificación

CCL

BXB2.3.1 Describe os acontecementos
fundamentais en cada fase da mitose e
da meiose

Describir acontecementos
das
fases da mitose e
meiose

CSC

BXB4.4.2 Enumera as características de Recoñecer e enumerar as
cada un dos dominios e dos reinos en características dos reinos que
que se clasifican os seres vivos.
agrupan a os seres vivos

BXB2.2.1 Representa esquematicamente
os orgánulos celulares e asocia cada
orgánulo coa súa función ou coas súas
función

Representar os orgánulos
celulares easocialos a súas
funcións

BXB2.2.2 Recoñece e nomea células
animais e vexetais mediante
microfotografías ou preparacións
microscópicas

Recoñecer estruturas animais
e vexetais en
microfotografías ou
preparacións

BXB3.3.1 Relaciona imaxes
microscópicas co tecido ao que
pertencen

Identificar as imaxes
microscópicas cos tecidos a
que pertecen

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
AVALIACIÓN
Procedementos
a)
 Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.
 Poderase realizar unha proba oral via Webex ,


Valoración dos traballos individuais e/o boletins de
exercicios e/o cuestionarios tipo test enviadas en
prazo.
b) Recuperación das avalación


Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.
 Valoración dos boletíns de exercicios
 Os traballos e exercicios serán valorados si se
envían dentro do prazo
Instrumentos
 Boletins de exercicios
 Cuestionarios tipo test
 Traballos individuais
80 % da media aritmética das notas das probas.
20 % traballos enviados en prazo

SISTEMA DE
CUALIFICACIÓN

B. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
Xerais








Boletíns de exercicios
Cuestions practicas
Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados
Deseño de pequenos traballos de investigación
Elaboración de mapas conceptuais
Actividades de aprender a aprender con videos explicativos
Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula
virtual



MATERIAIS E
RECURSOS

Actividades a realizar no transcurso das clase (sobre videos,
textos,…) Webex ou aula virtual.

 Correo do alumnado, dominio iesxunqueira.com
 Libro de texto
 Aula Virtual
 Plataforma Webex
 Uso de Internet
 Boletins de exercicios

C. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS FAMILIAS
PUBLICIDADE

A través dos titores, a través do SIXA e o correo
dos alumnos dominio ies xunqueira.com.
A traves da aula virtual do centro.
Publicación obrigatoria na paxina web do IES A
XUNQUEIRA 1

6.-CULTURA CIENTÍFICA DE 1ºDE BACHARELATO
A. APRENDIZAXES E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
COMPETENCIAS
CLAVE
ESTANDAR DE APRENDIZAXE
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
CMCCT

CCIB1.1.2. Xustifica a teoría de deriva
continental a partir das probas
xeográficas, paleontolóxicas,
xeolóxicas e paleoclimáticas

Obter, seleccionar e valorar
informacións relacionadas con
temas científicos da
actualidade.

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías
acerca da orixe da vida na Terra.

Coñecer e describir os últimos
avances científicos sobre a
orixe da vida na Terra e
enunciar as teorías científicas
que explican a orixe da vida
na Terra, diferenciándoas das
baseadas en crenzas.

CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de
Darwin e Lamarck para explicar a
selección natural.

Establecer as probas que
apoian a teoría da selección
natural de Darwin e utilizala
para explicar a evolución dos
seres vivos na Terra,
enfrontándoa a teorías non
científicas.

CCIB2.6.1. Establece as etapas

Recoñecer a evolución desde

público as súas conclusións.

información e da
comunicación para transmitir
opinións propias
argumentadas.

CCL

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.

Obter, seleccionar e valorar
informacións relacionadas con
temas científicos da
actualidade

CCEC

CCIB2.4.2 Describe as últimas
investigacións científicas en torno ao
coñecemento da orixe e o
desenvolvemento da vida na Terra.

Coñecer e describir os últimos
avances científicos sobre a
orixe da vida na Terra e
enunciar as teorías científicas
que explican a orixe da vida
na Terra, diferenciándoas das
baseadas en crenzas.

CD

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

Obter, seleccionar e valorar
informacións relacionadas con
temas científicos da
actualidade.

B. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
AVALIACIÓN
Procedementos
a)


Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.



Poderase realizar unha proba oral via Webex ,



Valoración dos traballos individuais e/o boletins de
exercicios e/o cuestionarios tipo test enviadas en
prazo.

b) Recuperación das avalación



Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.



Valoración dos boletíns de exercicios



Boletíns de exercicios



Cuestions practicas



Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados



Deseño de pequenos traballos de investigación



Elaboración de mapas conceptuais



Actividades de aprender a aprender con videos explicativos



Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula
virtual



Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

De repaso


Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual



Actividades tipo test en aula virtual.

De reforzo


Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual



Actividades tipo test en aula virtual.

De ampliación

METODOLOXÍA



Elaboración de diagramas



Mapas conceptuais



Actividades de aprender a aprender con videos explicativos



Elaboración de mapas conceptuais, resolución de
exercicios, actividades con videos explicativos ,.. vía
online (Webex) ou aula virtual.



Boletíns de exercicios de aplicación



Tarefas individuais guiadas polo profesorado a través do
aula virtual, e no caso de non haber conectividade farase
mediante materiales fotocopiable.



Clases online (Webex)



Elaboración de esquemas colaborativos (Vía Webex)



Actividades a realizar no transcurso das clase (sobre videos,
textos,…) Webex ou aula virtual.

7.- CCTMA 2º BACHARELATO
A. APRENDIZAXES E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
COMPETENCIAS
ESTANDAR DE APRENDIZAXE
CRITERIOS DE
CLAVE
AVALIACIÓN
CMCCT

CTMAB1.3.1.Identifica e clasifica
recursos, riscos e impactos ambientais
asociados

Identificar recursos, riscos e
impactos, asociándoos á
actividade humana sobre o
medio ambiente.

CTMAB2.1.2.Relaciona a radiación
solar coa dinámica das capas fluídas e o
clima

Identificar os efectos da
radiación solar na dinámica
das capas fluídas, no clima e
na xeodinámica externa.

CTMAB2.3.2.Relaciona os
compoñentes da atmosfera coa súa
importancia biolóxica

Recoñecer os compoñentes
da atmosfera relacionándoos
coa súa procedencia e
importancia biolóxica.

CTMAB2.4.1.Determina a importancia
da capa de ozono e valora os efectos da
súa diminución

Comprender a importancia
da capa de ozono e a súa
orixe.

CTMAB2.7.1.Explica a relación entre as Asociar algúns fenómenos
climáticos coas correntes
correntes oceánicas e fenómenos como
oceánicas (ou a temperatura
“El Niño” e os furacáns, entre outros.
superficial da auga).
CTMAB3.1.1.Identifica os efectos
biolóxicos da contaminación
atmosférica

Argumentar a orixe da
contaminación atmosférica e
identificar os efectos sociais,
ambientais e sanitarios que
produce.

CTMAB3.4.1.Describe os efectos
locais, rexionais e globais ocasionados
pola contaminación do aire

Clasificar os efectos locais,
rexionais e globais da
contaminación atmosférica.

CTMAB4.1.1.Coñece e describe a orixe
e os efectos da contaminación das augas
superficiais e subterráneas.

Clasificar os contaminantes
da auga en relación á súa
orixe e aos seus efectos.

CTMAB4.1.2.Relaciona os principais
contaminantes da auga coa súa orixe e
cos seus efectos.
CTMAB4.2.1.Coñece e describe os
principais indicadores de calidade da

Coñecer os indicadores de
calidade da auga.

fontes de información

ambiental.

CTMAB3.2.1.Describe medidas que
preveñen ou atenúan a contaminación
atmosférica e o efecto invernadoiro

Propor medidas que
favorecen a diminución da
contaminación atmosférica e
do efecto invernadoiro

CCL

CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade
de protección dos espazos naturais e as
súas consecuencias; en particular, os do
seu contorno máis próximo

Establecer diferenzas entre o
desenvolvemento
incontrolado, o
conservacionismo e o
desenvolvemento
sustentable.

CCEC

CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade da
paisaxe e os impactos máis frecuentes
que sofre.

Recoñecer a fraxilidade da
paisaxe fronte aos impactos
ambientais e valorar a
ordenación do territorio
como prevención de riscos.

CD

CTMAB7.6.1. Coñece e explica os
principais organismos nacionais e
internacionais, e a súa influencia en
materia ambiental.

Coñecer os principais
organismos nacionais e
internacionais en materia
ambiental, e a lexislación
estatal e autonómica sobre
algúns impactos ambientais.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
AVALIACIÓN
Procedementos
a)


Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.



Poderase realizar unha proba oral via Webex ,



Valoración dos traballos individuais e/o boletins de
exercicios e/o cuestionarios tipo test enviadas en
prazo.

b) Recuperación das avalación


Probas por aula virtual ou outros medios de tempo
limitado e breve cos contidos das avaliacións.



Valoración dos boletíns de exercicios



Os traballos e exercicios serán valorados si se
envían dentro do prazo

Instrumentos



Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados



Deseño de pequenos traballos de investigación



Elaboración de mapas conceptuais



Actividades de aprender a aprender con videos explicativos



Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula
virtual



Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

De repaso


Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual



Actividades tipo test en aula virtual.

De reforzo


Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual



Actividades tipo test en aula virtual.

De ampliación

METODOLOXÍA

MATERIAIS E
RECURSOS



Elaboración de diagramas



Mapas conceptuais



Actividades de aprender a aprender con videos explicativos



Elaboración de mapas conceptuais, resolución de
exercicios, actividades con videos explicativos ,.. vía
online (Webex) ou aula virtual.



Boletíns de exercicios de aplicación



Tarefas individuais guiadas polo profesorado a través do
aula virtual, e no caso de non haber conectividade farase
mediante materiales fotocopiable.



Clases online (Webex)



Elaboración de esquemas colaborativos (Vía Webex)



Actividades a realizar no transcurso das clase (sobre videos,
textos,…) Webex ou aula virtual.



Correo do alumnado, dominio iesxunqueira.com



Libro de texto



Aula Virtual

COMPETENCIAS
CLAVE
CMCCT

CAA

ESTANDAR DE APRENDIZAXE

CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

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

Identificar os monómeros e os

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

Establecer as diferenzas
estruturais e de composición
entre células procariotas e
eucarióticas

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.

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

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

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

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.

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.

BB1.1.1. Clasifica os tipos de
bioelementos relacionando cada un
coa súa proporció

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

BB1.1.2.Relaciona a estrutura
química da auga coas súas funcións
biolóxicas n e coa súa función
biolóxica
BB2.2.2.Analiza a relación entre a
composición química, a estrutura e a
ultraestructura dos orgánulos

enlaces químicos que
permiten a síntese das
macromoléculas

Interpretar e identificar a
estrutura dunha célula
eucariótica animal e dunha

coa súa estrutura e coa súa función

respectivas funcións
biolóxicas na célula.

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

Interpretar e identificar a
estrutura dunha célula
eucariótica animal e dunha
vexetal, representar os seus
orgánulos e describir a súa
funció

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

Determinar a composición
química e describir a función,
a localización e exemplos das
principais biomoléculas
orgánicas.

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.

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.

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.

Analizar o papel do ADN
como portador da información
xenética.

CCEC

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

Diferenciar a vía aeróbica da
anaeróbica.

CD

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

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

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

Analizar o ciclo celular e
diferenciar as súas fases.

CCL

envían dentro do prazo
Instrumentos
 Boletins de exercicios
 Cuestionarios tipo test
 Traballos individuais
SISTEMA DE
CUALIFICACIÓN

95 % da media aritmética das notas das probas.
5% traballos enviados en prazo

C. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
Xerais


Boletíns de exercicios



Cuestions practicas



Lectura comprensiva do libro de texto e textos variados



Deseño de pequenos traballos de investigación



Elaboración de mapas conceptuais



Actividades de aprender a aprender con videos explicativos



Actividades tipo test a través da plataforma Webex ou aula
virtual



Preguntas teóricas orais a través de Webex ou aula virtual

De repaso


Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual



Actividades tipo test en aula virtual.

De reforzo


Boletíns de exercicios dos contidos dados por aula virtual



Actividades tipo test en aula virtual.

De ampliación


Elaboración de diagramas



Mapas conceptuais



Libro de texto



Aula Virtual



Plataforma Webex



Uso de Internet



Boletins de exercicios

D. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
INFORMACIÓN AO
ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

A través dos titores, a través do SIXA e o correo
dos alumnos dominio ies xunqueira.com.
A traves da aula virtual do centro.

PUBLICIDADE

Publicación obrigatoria na paxina web do IES A
XUNQUEIRA 1

En Pontevedra a 15 setembro de 2021
Os membros do Departamento:

Asdo. Sandra González Besada

Asdo. Begoña Torres Rivas

Asdo: Clara Alonso Rodríguez
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