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1 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 Centro:  IES CHAN DO MONTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Alumnado 

 
A maior parte do alumnado procede do medio rural, dun grupo de parroquias pertencentes ao concello 
de Marín e situadas na costa.  

O nivel socioeconómico dos nosos alumnos sitúase nun tramo medio.  

A actividade cultural da zona centralízase sobre todo en Marín, vila máis importante e centro urbano 
ao que están máis vinculados os alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situación   
 
Chan do Monte, 23, MOGOR 
 
 
Ensinanzas que oferta o centro 

ESO 

Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e Humanidades.  

FP BÁSICA I e II 

Ciclos Formativos das familias de  

- Administración e Xestión 
- Comercio e Marketing 
- Informática e Comunicacións  
- Instalacións e Mantemento  
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GRUPO NÚMERO DE 
ALUMNOS/AS 

REPETIDORES CON BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA PENDENTE 
DOUTROS NIVEIS 

1º ESO 26 5 Catro alumnos en 2º coa 
materia de 1º 

3º ESO 26 3 0 

4º ESO 11 0 0 

 

1º 
BACHARELATO: 

BIOLOXÍA 13 0 0 

LABORATORIO 13 0 0 

ANAT.APLICADA 15 1 0 

2º 
BACHARELATO 

BIOLOXÍA 2 0 0 

LABORATORIO 1 0 0 

 

 

1.3 Departamento 

 

Materia Curso Grupos Profesor/a 
Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO A Susana Montes Diéguez 
Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO A Susana Montes Diéguez 
Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO A Susana Montes Diéguez 
Bioloxía e Xeoloxía 1º BACHARELATO A Susana Montes Diéguez 
Laboratorio 1º BACHARELATO A Susana Montes Diéguez 
Anatomía Aplicada 1º BACHARELATO A Salvia Martínez Pín 
Bioloxía 2º BACHARELATO A Susana Montes Diéguez 
Laboratorio 2º BACHARELATO A Susana Montes Diéguez 
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2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Descrición do modelo competencial 

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que 
aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento das 
competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é necesaria 
a xeración de tarefas de aprendizaxe que permita ao alumnado a aplicación do coñecemento 
mediante metodoloxías de aula activas. 
 
 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

 

Competencia matemática 
e competencias básicas e 

ciencia e tecnoloxía (CMCT) 

 

Interese e coidado do 
medio ambiente e os seres 
vivos 

 Respectar o medio ambiente e os organismos que o 
habitan, así como interactuar co ámbito natural dun xeito 
respectuoso. 

 Identificar os cambios no medio ambiente debidos á 
actividade humana e comprender as súas futuras 
repercusións. 

 Comprender a necesidade do uso responsable dos recursos 
naturais para promover un desenvolvemento sostible. 

Hábitos de vida saudables 

 Desenvolver e promover hábitos de vida saudable en canto 
a alimentación e exercicio físico. 

 Rexeitar o consumo drogas, incluso das consideradas 
“drogas legais” 

 Analizar de forma crítica a visión social da estética do corpo 
fronte ao seu coidado saudable. 

Avances científicos 

 Recoñecer a importancia e as repercusións dos avances 
científicos na vida cotiá. 

 Aplicar o método científico para mellorar a comprensión da 
realidade circundante. 

 Observar os diferentes fenómenos que ocorren ao noso 
arredor e manexar os coñecementos en tecnoloxía e 
ciencia para comprender, responder e solucionar as 
preguntas que xurdan. 

Manexo de elementos 
matemáticos 

 Coñecer os elementos matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, unidades, porcentaxes, proporcións, formas 
xeométricas, etc. 

 Prantexar problemas de xeito razoado. 
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COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

 Razoar que elementos matemáticos utilizar en diferentes 
casos e circunstancias da vida cotiá. 

 Comprender e interpretar a información presentada en 
formato gráfico. 

 Expresarse con propiedade na linguaxe matemática. 

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas 

 Organizar a información utilizando procedementos 
matemáticos. 

 Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias 
apropiadas. 

 Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións 
da vida cotiá. 

 

Manexo de instrumentos 
de medida e aparellos de 
laboratorio 

 Comprender e explicar o funcionamento de aparellos de 
uso cotiá: balanza, termómetro, polea, tesoiras, etc. 

 Relacionar diferentes magnitudes físicas: espazo, tempo, 
presión, temperatura, velocidade, presión, etc., e aplicalas 
a distintas situacións da vida cotiá.  

 Identificar os principais aparellos de laboratorio, coñecer a 
súa utilidade e respectar as normas básicas da súa 
utilización. 

 

 

 

 

 

Comunicación lingüística 
(CCL) 

 

 
 

Comprensión oral e escrita 

 Comprender o sentido das comunicacións orais e dos 
textos escritos. 

 Identificar a idea principal nunha comunicación oral ou nun 
texto. 

 Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

Expresión oral e escrita. 

 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como por 
escrito. 

 Coñecer, respectar e utilizar correctamente as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 
elaborar comunicacións orais e textos escritos. 

 Redactar escritos e formular comunicacións orais de forma 
coherente, utilizando unha linguaxe axeitada ao nivel 
académico do alumno/a 

 Citar sempre as fontes de información empregadas para a 
elaboración de documentos. 

 

Normas de comunicación 

 Dialogar nunha conversación, fuxindo do monólogo. 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO e  
 2º BACHARELATO 

 
CURSO 2022 – 2023 

 

 
 

       Páxina 8 de 103 

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

 Respectar as normas de comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor, etc. e evitar a utilización de “muletillas”. 

 Manexar elementos de comunicación non verbal, ou 
utilizar diferentes rexistros, nas distintas situacións 
comunicativas. 

Comunicación noutras 
línguas 

 Utilizar os coñecementos noutras linguas para a procura de 
información. 

Competencia dixital (CD) 

Tecnoloxía da información 

 Empregar diferentes fontes na procura de información, 
contrastando e seleccionando sempre as máis fiables. 

 Presentar en formato dixital información de elaboración 
propia utilizando fontes de información obtidas a través de 
medios tecnolóxicos. 

 

Comunicación audiovisual 

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual na 
obtención e transmisión da información. 

 Comprender e valorar criticamente as mensaxes que 
aparecen nos diferentes medios de comunicación.  

Utilización de ferramentas 
dixitais 

 Manexar ferramentas dixitais na construción do 
coñecemento. 

 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para facilitar o 
traballo e a vida diaria. 

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 

Competencia e expresións 
culturais (CEC) 

Respecto polas 
manifestacións culturais 
propias e alleas. 

 Valorar e respectar o patrimonio cultural en tódalas súas 
manifestacións e entender a interculturalidade como fonte 
de riqueza persoal e cultural. 

 Elaborar presentacións e traballos con sentido estético. 

Expresión cultural e 
artística 

 Apreciar os valores do patrimonio natural rexeitando todas 
aquelas accións que podan prexudicalo. 

 Apreciar e valorar a beleza da natureza en tódalas súas 
manifestacións. 

 

Competencias sociais e 
cívicas (CSC) 

Educación cívica e 
constitucional 

 Identificar as implicacións, dereitos e deberes que ten vivir 
nun Estado social e democrático, refrendado por unha 
Constitución. 

 Aplicar os dereitos e deberes da convivencia cidadá no 
contexto da escola. 
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COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

Relación cos demais 
 Desenvolver a capacidade de diálogo en situacións de 

convivencia e traballo e para a resolución de conflitos. 

 Respectar e tratar de comprender opinións alleas. 

Compromiso social 

 Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a 
ela. 

 Recoñecer as diferencias socioeconómicas, sanitarias, etc., 
ás que están sometidos moitos pobos do planeta e valorar 
positivamente os esforzos das ONG para tratar de 
solucionar os problemas ou paliar as consecuencias. 

 Involucrarse ou promover accións cun fin social. 
 Valorar positivamente a existencia de grupos de defensa da 

natureza e o medio ambiente que traballan na súa defensa. 

Sentido da iniciativa e 
espírito emprendedor 

(SIEP) 

Autonomía persoal 

 Adquirir hábito de constancia no traballo, responsabilizarse 
das tarefas encomendadas e dar conta delas. 

 Organizar e planificar as tarefas a curto e longo prazo. 
 Coñecer as propias limitacións, reflexionar e aplicar 

mecanismos para desenvolver o traballo diario. 

 

Liderato 
 

 Coordinar tarefas e tempos no traballo en grupo. 
 Confiar na posibilidades de acadar os obxectivos. 
 Priorizar a consecución dos obxectivos de grupo sobre os 

intereses persoais. 

Creatividade 
 Xerar novas e diverxentes posibilidades dende 

coñecementos previos dun tema. 
 Atopar posibilidades no ámbito, que outros non aprecian. 

Emprendemento 

 Optimizar os recursos materiais e persoais para a 
consecución dos obxectivos. 

 Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover novas 
accións. 

 Actuar con responsabilidade social e sentido ético no 
traballo. 

Aprender a aprender (CAA) 

Perfil de aprendiz 

 Identificar potencialidades persoais: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples,, 

 Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos. 

Ferramentas para 
estimulalo pensamento 

 Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, 
crítico, emocional... 
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COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES 

 Desenvolver estratexias para favorecer a comprensión dos 
contidos. 

Planificación e avaliación 
da aprendizaxe 

 Planificar os recursos necesarios e os pasos que se deben 
realizar no proceso de aprendizaxe. 

 Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os 
seguintes en función dos resultados dos anteriores. 

 Avaliar a consecución dos obxectivos e tomar conciencia 
dos procesos de aprendizaxe. 

3 OBXECTIVOS POR CURSO 

3.1 Obxectivos para 4º ESO 

De acordo coa definición do currículo, os obxectivos son os referentes relativos aos logros que o alumnado 

debe acadar ao rematar o proceso educativo, como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe 

intencionalmente planificadas para tal fin. O artigo 10º do Decreto 86/2015, marca os OBXECTIVOS XERAIS 

DE ETAPA: 

a) Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás outras 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no 
diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para 
o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións 
coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos 
sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
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e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en distintas disciplinas, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento 
e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

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

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das outras persoas, así 
como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á 
cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 

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

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

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos 
pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da nosa identidade de Galicia, e como medio de relación interpersonal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas 

pertencentes á comunidade lusófona. 

En resumo, os obxectivos concretos que se pretenden acadar ao longo deste curso nesta materia son os 
seguintes: 
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1. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico sobre as principais enfermidades  afectan ao ser humano. 

2. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se traduce na colaboración de 
ciencia, medicina  e tecnoloxía para a investigación de tratamentos de diferentes doenzas. 

3. Destaca, en relación á educación sexual, valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade 
de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo 
ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 
contra a muller. 

4. Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, 
a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades. 

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

6.  Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio paisaxístico de Galicia, das súas formacións 
xeolóxicas, desenvolvendo actitudes de interese por participar na súa conservación e na súa 
mellora. 

7. Recoñecer as principais formacións xeolóxicas, a súa orixe e evolución,  valorando a importancia 
do seu estudo.  

 
 
 

3.2 Obxectivos para 2º (Bioloxía, Laboratorio) de BACHARELATO 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, 
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e 
valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra 
a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 
circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento 
e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das 
condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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4 TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE 

Acrónimos 
 
Instrumentos de 
avaliación 

  

 
OB Observación  
PO Proba oral  
PE Proba escrita  
RU Rúbrica  
CC Caderno de clase    

   

Temas transversais 
  

 
EM Emprendemento  
EC Educación cívica  
PV Prevención violencia  
CL Comprensión lectora  
EOE Expresión oral e escrita  
CA Comunicación audiovisual  
TIC Tecnoloxías Información e Comunicacións    

   

Competencias clave 
  

 
CCL Comunicación lingüística  
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía  
CD Competencia dixital  
CAA Aprender a aprender  
CSC Competencias sociais e cívicas  
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
CCEC Conciencia e expresións culturais    
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4.1 Relación de Aspectos Curriculares Para Cada Unidade Didáctica Para 4º ESO 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDADE 1: A célula 

UNIDADE 2: As bases da herdanza 

UNIDADE 3: A transmisión dos caracteres 

UNIDADE 4: . Enxeñería xenética. 

UNIDADE 5: A orixe da vida e a evolución 

UNIDADE 6: Os ecosistemas e os factores ambientais 

UNIDADE 7: A materia e a enerxía nos ecosistemas 

UNIDADE 8: Os ecosistemas e o ser humano 

UNIDADE 9: Un planeta dinámico 

UNIDADE 10: A evolución do relevo 

UNIDADE 11: Estudamos a historia da Terra 

UNIDADE 12: A historia da Terra 

 

 
 

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 minutos. Valorando que o curso escolar 
comeza sobre o 15 de setembro e remata o 22 de xuño (tense en conta que a materia ten que estar impartida 
para avaliación ordinaria de principios de xuño), as sesións asignadas a cada unha das unidades didácticas serían 
as seguintes: 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas  

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD 
Global 

avalación 

1ª Avaliac. 

9.Un planeta 

dinámico 

B2 A dinámica da Terra 

B2.5 

 Estrutura e composición da 

Terra. Modelos xeodinámico e 

xeoquímico. 

9.1, 9.2 

 

Setembro 8   X  

B2.6 

A tectónica de placas e as súas 

manifestacións. Evolución 

histórica da deriva continental á 

tectónica de placas.. 

9.3, 9.4  

10. A evolución 

do relevo 

B2 A dinámica da Terra 

B2.7 

Evolución do relevo como 

resultado da interacción da 

dinámica externa e interna. 

Tema 10 

 Outubro 6 X  

B2.4 

Interpretación de mapas 

topográficos e realización de 

perfís topográficos. 

Interpretación e datación de 

procesos representados en 

cortes xeolóxicos. 

Obradoiro 

Tema 9 

11. Estudamos 

a historia da 

Terra 

B2 A dinámica da Terra 

B2.1 

Historia da Terra. Orixe da 

Terra. Tempo xeolóxico: ideas 

históricas sobre a idade da 

Terra. Principios e 

procedementos que permiten 

reconstruír a súa historia. 

Utilización do actualismo como 

método de interpretación. 

Tema 10 
Finais de 

Outubro e 

1ª 

semana 

de 

Novembro 

5 X  

B2.3 

Os fósiles guía e o seu emprego 

para a datación e o estudo de 

procesos xeolóxicos. 

10.2.2 

B2 A dinámica da Terra 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas  

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD 
Global 

avalación 

12. A historia da 

Terra 
B2.2 

Eóns, eras xeolóxicas e 

períodos xeolóxicos: situación 

dos acontecementos xeolóxicos 

e biolóxicos importantes. 

Tema 12 
 

Novembro 
5  X 

PROXECTO 

B2 A dinámica da Terra 

B2.4 

Interpretación de mapas topográficos e 

realización de perfís topográficos. 

Interpretación e datación de procesos 

representados en cortes xeolóxicos. 

1ºtrimestre  

B4 Proxecto de investigación 

B4.1 

 Método científico. Elaboración de hipóteses, e 

comprobación e argumentación a partir da 

experimentación ou a observación. 

1ºtrimestre  
B4.2 

Artigo científico. Fontes de divulgación 

científica. 

B4.3 

Proxecto de investigación: organización. 

Participación e colaboración respectuosa no 

traballo individual e en equipo. Presentación 

de conclusións. 

LABORATORIO 

B2 A dinámica da Terra 

B2.3 
Os fósiles guía e o seu emprego para a 

datación e o estudo de procesos xeolóxicos. 
Novembro 1  

 
 
 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD 
Global 

avaliación 

2ª Avaliac. 1. A célula 

B1 A evolución da vida 

B1.1 

Célula procariota e célula 

eucariota: relacións evolutivas. 

Célula animal e célula vexetal: 

morfoloxía e función. 

Tema 1 

 

Decembro 6 X  
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD 
Global 

avaliación 

B1.2 Núcleo e ciclo celular. 

1.1.4 

B1.3 
Cromatina e cromosomas. 

Cariotipo. 

2. As bases da 

herdanza 

B1 A evolución da vida 

B1.5 Ácidos nucleicos: ADN e ARN 2.1 

Finais de 

Decembro 

e Xaneiro  

8 X  

B1.7 
Expresión da información 

xenética. Código xenético 
2.2 

B1.6 

ADN e xenética molecular. 

Proceso de replicación do ADN. 

Concepto de xene 

2.3 

B1.4 

Mitose e meiose: principais 

procesos, importancia e 

significado biolóxico. 

2.4 

3. A transmisión 

dos caracteres 

B1 A evolución da vida 

B1.9 

Herdanza e transmisión de 

caracteres. Introdución e 

desenvolvemento das leis de 

Mendel. 

 

3.2, 3.3 

Finais de 

Xaneiro-

Febreiro 

10 X  

B1.10 

Base cromosómica da 

herdanza mendeliana. 

 

3.1 

B1.11 Aplicacións das leis de Mendel  

B1.12 
Herdanza do sexo e herdanza 

ligada ao sexo 
3.4 

B1.13 

Doenzas hereditarias máis 

frecuentes e o seu alcance 

social 

3.5 

B1.8 
Mutacións. Relacións coa 

evolución 
3.6 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD 
Global 

avaliación 

4. Enxeñería 

xenética. 

B1 A evolución da vida 

B1.14 Técnicas da enxeñaría xenética 4.1 

Febreiro 2 X  

B1.15 

Aplicacións da enxeñaría 

xenética. Biotecnoloxía. 

Bioética. 

4.2, 4.3,  

5. A orixe da 

vida e a 

evolución 

B1 A evolución da vida 

B1.16 

Orixe e evolución dos seres 

vivos. Hipóteses sobre a orixe 

da vida na Terra. 

 

5.1,  

Febreiro 2  X B1.17 
Teorías da evolución. Feito e 

mecanismos da evolución 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 

5.6 
B1.18 

As árbores filoxenéticas no 

proceso de evolución 

B1.19 
Evolución humana: proceso de 

hominización 
5.7 

PROXECTO 

B1 A evolución da vida 

B1.15 
Aplicacións da enxeñaría xenética. 

Biotecnoloxía. Bioética. 

2º trimertre  

B4 Proxecto de investigación 

B4.1 

 Método científico. Elaboración de hipóteses, 

e comprobación e argumentación a partir da 

experimentación ou a observación. 

2ºtrimestre  
B4.2 

Artigo científico. Fontes de divulgación 

científica. 

B4.3 

Proxecto de investigación: organización. 

Participación e colaboración respectuosa no 

traballo individual e en equipo. Presentación 

de conclusións. 

B1 A evolución da vida 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD 
Global 

avaliación 

LABORATORIO 

B1.18 As árbores filoxenéticas no proceso de 

evolución 

Marzo 1 

 

 

 
 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións   

3ª Avaliac. 

6.Os 

ecosistemas e 

os factores 

ambientais 

B3 Ecoloxía e medio ambiente 

B3.1 

Compoñentes e estrutura do 

ecosistema: comunidade e biótopo. 

Hábitat e nicho ecolóxico 

6.1 

  Marzo 9 X  
B3.2 

Factores ambientais e seres vivos. 

Factores limitantes e adaptacións. 

Límite de tolerancia 

6.2 

B3.3 
Relacións intraespecíficas e 

interespecíficas.  
6.3 

B3.4 
Influencia na regulación dos 

ecosistemas 
6.4 

7. A materia e a 

enerrxía nos 

ecosistemas 

B3 Ecoloxía e medio ambiente 

B3.5 Relacións tróficas: cadeas e redes 7.1 

Abril 8 X  

B3.6 Dinámica do ecosistema 

7.2 

B3.7 Ciclo da materia e fluxo da enerxía 

B3.10 

Eficiencia ecolóxica e aproveitamento 

dos recursos alimentarios. Regra do 10 

% 

7.2, 7.3 

B3.8 Pirámides ecolóxicas 7.3, 7.4 

B3.9 
Ciclos bioxeoquímicos e sucesións 

ecolóxicas 
7.5 

B3 Ecoloxía e medio ambiente 

B3.11 Actividade humana e medio ambiente. 

Impactos e valoración das actividades 
8.1,  Maio 8  
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións   

8. Os 

ecosistemas e 

o ser humano 

humanas nos ecosistemas. 

Consecuencias ambientais do consumo 

humano de enerxía 

X 

B3.12 

Os recursos naturais e os seus tipos. A 

superpoboación e as súas 

consecuencias: deforestación, 

sobreexplotación, incendios, etc 

8.2, 8.3 
B3.13 

Os residuos e a súa xestión. 

Coñecemento de técnicas sinxelas para 

coñecer o grao de contaminación e 

depuración ambiental 

B3.14 

Uso de enerxías renovables como 

factor fundamental para un 

desenvolvemento sustentable. 

Consecuencias ambientais do consumo 

humano de enerxía 

PROXECTO 

B3 Ecoloxía e medio ambiente 

B3.13 

Os residuos e a súa xestión. 

Coñecemento de técnicas sinxelas para 

coñecer o grao de contaminación e 

depuración ambiental 

REPASO 3ºtrimestre  

B4 Proxecto de investigación 

B4.1 

 Método científico. Elaboración de hipóteses, e 

comprobación e argumentación a partir da 

experimentación ou a observación. 

3ºtrimestre  B4.2 Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 

B4.3 

Proxecto de investigación: organización. Participación 

e colaboración respectuosa no traballo individual e en 

equipo. Presentación de conclusións. 

LABORATORIO 

B3 Ecoloxía e medio ambiente 

B3.14 

Uso de enerxías renovables como factor fundamental 

para un desenvolvemento sustentable. Consecuencias 

ambientais do consumo humano de enerxía 

Xuño 1  
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TOTAL…………………………………………………………….…80  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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Relación entre os contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares 

             

TODO O CURSO 
    

Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de 
logro (1) 

Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a/

U
D

 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Peso  

Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 

 

B4.1 

 

B4.1 

 
BXB.4.1.1 

 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 
 

100% 

30% 

 ٧  ٧ ٧  ٧ X X  X X   

B4.2 BXB4.2.1 

CAA 

CCL 

CMCCT 

 
Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

 
 

100%  ٧  ٧ ٧  ٧ X X  X X   

B4.2 B4.3 BXB4.3.1 

CAA 

CCL 

CMCCT  

CD 

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

100% 30%  ٧  ٧ ٧  ٧ X X X X    

B4.3 

B4.4 BXB4.4.1 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 
100% 

40% 

 ٧  ٧ ٧  ٧     X X X 

B4.5 BXB4.5.1 
CCL 

CSIEE 

Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou 
plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a 

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

100%  ٧  ٧ ٧  ٧ X  X  X   
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LENDA COMPETENCIAS CLAVE1              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 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 

CD 

CMCCT 

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

investigacións, tanto verbalmente como por escrito. 

100%  ٧  ٧ ٧  ٧ X X  X X X  



 
 
 

 

 IES CHAN DO MONTE 
                DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

                         PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO e 2º BACHARELATO 
 

CURSO 2022- 2023  

 
 

       Páxina 25 de 103 

 1ª Avalliación     Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a/

U
D

 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Peso  

Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

9 

 

B2.5 

B2.6. BXB2.6.1 CAA 
Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a 

composición da Terra. 
80% 

 

30% 

 

٧  ٧    ٧ X X  X X   

B.2.7. BXB2.7.1. 
CAA 

CSIEE 

Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas 

cos fenómenos superficiais. 
70% ٧  ٧    ٧ X X   X   

B2.6 

 

B.2.8. BXB2.8.1. CAA 
Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da 

expansión do fondo oceánico. 
50% ٧  ٧    ٧  X  X X   

B.2.9. 

BXB2.9.1. 
CAA 

CMCCT 

Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas 

litosféricas. 
90% ٧  ٧    ٧ X X   X   

BXB2.9.2. CAA Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo. 80% ٧  ٧    ٧ X X   X   

10 

B2.6 

B.2.10. BXB2.10.1. CMCCT Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 80% 

30% 

٧  ٧    ٧ X X X     

B.2.11. BXB2.11.1. 
CAA 

CCL 
Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos. 60% ٧  ٧    ٧ X X X X    

B2.7 B.2.12. BXB2.12.1. 
CAA 

Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa 

e interna. 
50% ٧  ٧    ٧  X  X X   

11 

B2.1 B2.2 BXB2.2.1. 
CAA 

CSIEE 

Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización 

de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades temporais 

na historia xeolóxica. 

80% 

40% 

٧  ٧    ٧  X  X X   

B2.3 B2.4 BXB2.4.1. 
CAA 

Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era 

xeolóxica. 
80%          X  X   

12 
B2.2 B2.3 BXB2.3.1. 

CMCCT 

 

Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e 

biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece 

algúns animais e plantas característicos de cada era. 

80% ٧  ٧    ٧ X    X   
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B2.4 B2.5 

BXB2.5.1. 
CSC 

CSIEE 
Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 90% 50%   ٧   ٧  X    X   

BXB2.5.2. CSC 

Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os 

principios de superposición de estratos, superposición de procesos e 

correlación. 

90% 50%   ٧   ٧  X    X   
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 2ª Avaliación    Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a/

U
D

 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Peso  

Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B1.1 B1.1. 

BXB1.1.1. 

CAA 

CMCCT 

 

Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e 

recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre 

morfoloxía e función. 

100% 

20% 

٧  ٧    ٧  X  X X   

BXB1.1.2. 
CD 

CAA 

Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías 

e esquemas gráficos. 
50% ٧  ٧    ٧    X X   

B1.2 B1.2. BXB1.2.1. 
CCL 

CAA 

Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as 

etapas do ciclo celular. 
90% ٧  ٧    ٧ X X   X   

B1.3 B1.3. BXB1.3.1. CMCCT 
Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un 

cariotipo. 
80% ٧  ٧    ٧ X X  X X   

2 

B1.5 B1.5. BXB1.5.1. 
CAA 

CSIEE Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 
90% 

20% 

٧  ٧    ٧  X   X   

B1.7 B1.7. BXB1.7.1. 
CAA 

CSIEE 

Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código 

xenético. 
80% ٧  ٧    ٧  X   X   

B1.6 B1.6. BXB1.6.1. 
CAA 

 

Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, 

e relaciónao co concepto de xene. 
90% ٧  ٧    ٧  X  X X   

B1.4 B1.4. BXB1.4.1. 
CMCCT 

CAA 

Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos 

e distingue o seu significado biolóxico. 
100% ٧  ٧    ٧ X X   X   

 

B1.9 

B1.10 

B1.11 

B1.9. BXB1.9.1. 

CMCCT  

CAA  

CCEC 

Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve 

problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. 
100% 

20% 

٧  ٧    ٧  X   X   

3 B1.12 B1.10. BXB1.10.1. CAA 
Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao 

sexo. 
100% ٧  ٧    ٧  X   X   
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CSIEE 

 

B1.13 B1.11. BXB1.11.1. 
CMCCT 

CSC 

Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance 

social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, 

utilizando árbores xenealóxicas. 

80% ٧  ٧    ٧ X  X  X   

B1.8 B1.8. BXB1.8.1. 
CMCCT 

CAA Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 
80% ٧  ٧    ٧  X   X   

4 

B1.14 B1.12. BXB1.12.1. 
CMCCT 

CSIEE Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 
60% 

20% 

٧  ٧    ٧ X  X X X   

B.1.15 B.1.13. BXB1.13.1. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación 

terapéutica e reprodutiva. 
50% ٧  ٧    ٧ X X X     

5 

B1.16 

B1.17 

B1.16. BXB1.16.1. 
CMCCT 

CAA 

Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, 

darwinismo e neodarwinismo. 
50% 

20% 

٧  ٧    ٧ X    X   

B1.17. BXB1.17.1. 
CAA 

 

Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e 

selección natural. 
90% ٧  ٧    ٧ X X   X   

B1.18 B1.18. BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 80% ٧  ٧    ٧ X X   X   

B1.19 B1.19. BXB1.19.1. 
CMCCT 

CCL 
Recoñece e describe as fases da hominización. 80% ٧  ٧    ٧ X X   X   
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B1.15 

B.1.14. BXB1.14.1. 
CSC 

CSIEE 

Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría 

xenética. 
90% 50%   ٧    ٧  X   X X  

B.1.15. BXB1.15.1. CSC 
Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no 

campo da biotecnoloxía. 
90% 50%   ٧    ٧  X   X X  
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3ª Avaliación     Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a

/U
D

 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínim 

consec. 

Peso  

Cualific. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

6 

B3.1 B3.1. 

BXB3.1.1. CMCCT Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 100% 

40% 

٧  ٧   ٧ X X   X   

BXB3.1.2. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa 

importancia para manter o equilibrio do ecosistema. 
100% ٧  ٧   ٧  X   X   

B3.2 

B3.2. BXB3.2.1. 
CSC 

CAA 

Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, 

relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais 

desencadeantes deste. 

90% ٧  ٧    ٧ X X  X X   

B3.3. BXB3.3.1. 
CMCCT 

CAA 

Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento 

dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa importancia 

na conservación deste. 

100% ٧  ٧    ٧ X X   X X  

B3.3 

B3.4 
B3.4. BXB3.4.1. CMCCT 

Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos 

ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos reais. 
80% ٧  ٧    ٧ X X   X   

 B3.5 B3.5. BXB3.5.1. 

CAA 

CSC  

CCL 

Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e 

valora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 
90% 

30% 

٧  ٧    ٧ X    X X  

7 

B3.6 

B3.7 

B3.8 

B3.9 

B3.6. BXB3.6.1. 
CSC 

CCEC 

Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns 

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

importancia. 

90% ٧  ٧    ٧ X X   X X  
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LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                                  CL  Comprensión lectora. 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.       EOE  Expresión oral e escrita.  
CD   Competencia dixital.              CA  Comunicación audiovisual.   
CAA   Competencia aprender a aprender.            TIC  Tecnoloxías da información e da 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. 
                  EV Educación e seguridade viaria         
   

 B3.10 B3.7. BXB3.7.1. CAA 
Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis 

tróficos e a súa eficiencia enerxética. 
70% ٧  ٧    ٧ X    X X  

8 

B3.11 

B3.12 

B3.8. 

BXB3.8.1. 

CSC 

CCL 

CCEC 

Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia 

negativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertización, 

esgotamento de recursos, etc. 

90% 

30% 

٧  ٧    ٧  X   X X  

BXB3.8.2. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental 

e analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental do 

contorno próximo, elabora informes e preséntaos utilizando distintos 

medios. 

100% ٧  ٧    ٧ X X X  X X  

B3.13 B3.9. BXB3.9.1. 
CSC 

CSIEE 

Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente 

a súa recollida selectiva. 
80% ٧  ٧    ٧  X   X X  

B3.14 B3.11. BXB3.11.1. 
CSC 

CCL 

Destaca a importancia das enerxías renovables para o 

desenvolvemento sustentable do planeta. 
100% ٧  ٧    ٧ X X  X X X  

 

 B3.13 B3.10. BXB3.10.1. 
CSC 

 CAA 

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

recursos materiais. 
100% 100%   ٧    ٧  X  X X   
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4.2 Relación de Aspectos Curriculares Para Cada Unidade Didáctica Para Bioloxía 2º 
BAC 

 

     A secuenciación e distribución temporal dos estándares foi a seguinte: 

 O primeiro bloque de contidos é o referido Bioquímica estrutural. Tratarase de que o alumnado coñeza os 
bioelementos e as biomoléculas, as súas características e propiedades, para que podan logo aplicalas ao 
estudo da célula e do metabolismo. 

 Nun segundo bloque abordarase o estudo anatómico da célula, tanto animal como vexetal, comezando 
polo exterior (parede e membrana) para despois continuar estudando o citosol e o citoesquelete e por 
último, un por un, os diferentes orgánulos, incluído o núcleo celular, a súa estrutura e función, ademais dos 
procesos de replicación do ADN, transcrición do ADN, retrotranscripción do ARN e tradución do ARN. Ciclo 
celular: mitose e meiose. Neste mesmo bloque estúdase tamén o microscopio, as súas partes e a función 
de cada unha delas.  

 No terceiro bloque tratarase o metabolismo celular: anabolismo autótrofo: fotosíntese e quimiosíntese, 
anabolismo heterótrofo: gluconeoxénese, glucoxenoxénese, amiloxénese, lipoxénese e ruta do 
fosfogluconato (a duplicación e transcripción do ADN e a síntese proteica xa se trataron no bloque anterior), 
catabolismo (glucolise, fermentacións, ciclo de Krebs, cadea de transporte electrónico, β oxidación de 
ácidos graxos, catabolismo proteico e fosforilación do ADP). Neste caso estúdase: localización da ruta 
metabólica, metabolitos de entrada, principais enzimas implicadas na ruta, productos finais e o seu destino. 

 O seguinte bloque está adicado á Xenética molecular e mendeliana, nel estúdase: 

a. Xenética mendeliana: as Leis de Mendel, conceptos de xenética mendeliana: alelo, xen, liña pura, 
gameto, cigoto, híbrido, dihíbrido, comosoma homólogo, cromátida irmán, etc. e se resolven 
exercicios e problemas de mendelismo simple, mendelismo complexo, herdanza do sexo, herdanza 
ligada ao sexo, herdanza dos grupos sanguíneos, xenes letais e árbores xenealóxicas. 

b. Mutacións: concepto e tipos. 
c. Enxeñería xenética. Ferramentas: restrictasas, vectores de clonación, microarrays, etc. Procesos: 

Clonación (PCR), transferencia nuclear, reprogramación celular (células Ips). Células nai. Aplicacións 
da enxeñería xenética e da terapia con células nai. 

 No penúltimo bloque estúdase a Microbioloxía. estruturas acelulares: virus, viroides, plásmidos e prións. 
Ciclos de infección vírica. VIH – SIDA. Bacterias (Archaeas e Eubacterias). Anatomía, clasificación bacteriana 
e metabolismo bacteriano. Funcións vitais das bacterias: nutrición bacteriana, reproducción bacteriana 
(asexual e procesos parasexuais) e relación. Ecoloxía bacteriana: as bacterias e os ciclos bioxeoquímicos. As 
bacterias e o ser humano: bacteria na alimentación, bacterias na industria, as bacterias e a biotecnoloxía, 
as bacterias e a saúde, principais enfermidades de orixe bacterana. A loita contra as bacterias: os 
antibióticos. Mecanismos de acción. As resistencias. 

 O último bloque adícase á inmunoloxía: Visión xeral do sistema inmunitario, órganos do Sistema inmune, 
Células implicadas no sistema inmune, Moléculas implicadas na resposta inmunolóxica. A resposta inmune 
inespecífica: resposta inflamatoria. Resposta inmune específica: resposta humoral e celulomediada. 
Resposta inmune primaria e secundaria. Soros e vacinas. Alteracións do Sistema Inmune: 
hipersensibilidade, autoinmunidade e inmunodeficiencias (SIDA). Inmunoloxía e grupos sanguíneos. 

 
A secuencia de unidades didácticas é a seguinte: 
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UNIDADE 1: Os compoñentes químicos da célula. 

UNIDADE 2: Os glícidos 

UNIDADE 3: Os lípidos 

UNIDADE 4: As proteínas e a acción enzimática 

UNIDADE 5: Os nucleótidos e os ácidos nucleicos 

UNIDADE 6: A célula e as envolturas celulares 

UNIDADE 7: Os orgánulos celulares I 

UNIDADE 8: Os orgánulos celulares II 

UNIDADE 9: O ciclo celular 

UNIDADE 10: O metabolismo (I). O catabolismo 

UNIDADE 11: O metabolismo (II). O anabolismo 

UNIDADE 12: Xenética mendeliana 

UNIDADE 13: A base molecular da herdanza  

UNIDADE 14: Xenética e evolución 

UNIDADE 15: As formas acelulares e os microorganismos 

UNIDADE 16: A biotecnoloxía 

UNIDADE 17: O sistema inmunitario 

UNIDADE 18: As alteracións do sistema inmunitario 

 
A materia en 2º de Bacharelato impártese en catro sesións semanais de 50 min. Tendo en conta que o curso escolar 
comeza o 15 de setembro e remata en Maio, as sesións asignadas a cada unha das unidades didácticas serían as 
seguintes: 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

1ª Avaliac. 

1. Os 

compoñentes 

químicos da 

célula 

B1 

 

A base molecular e fisicoquímica da vida 

B1.1. 

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

 

1.2 

Setembro 5 X  

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

1.1 

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

1.3 

B1.4. 

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

1.4, 1.5 

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

1.6 

2. Os 

glícidos 

 

B1 

 

A base molecular e fisicoquímica da vida 

B1.6. 

Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 

prótidos e ácidos nucleicos. 

Temas 2, 

3,5, e 

4.4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 

4.5 
Setembro- 

Outubro- 

Novembro 

6 X 

 

3. Os lípidos 

 

6 X 

5. Os 

nucleótidos e 

os ácidos 

nucleicos 

6 X 

4. As 

proteínas e a 

acción 

encimática 

6 X B1.7. 

Encimas: concepto, clasificación, 

propiedades e funcións. Catálise 

enzimática. Activación e inhibición 

enzimática. Alosterismo. 

4.6, 4.7, 

4.8 

B1.8. 
Vitaminas: concepto, clasificación e 

funcións. 
4.9 

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

6. A célula e 

as envolturas 

celulares 

7. Os 

orgánulos 

celulares (I) 

 

B2.1. 

A célula como unidade estrutural e 

funcional dos seres vivos. Teoría 

celular. 

 

6.1 

Novembro 6 
Tema 

6  

X 

X 

B2.2. 

Evolución dos métodos de estudo das 

células. Preparación e procesamento 

das mostras para a observación ao 

microscopio óptico e electrónico. 

“Para 

investigar” 

Tema 6 

B2.3. 

Morfoloxía celular. Composición, 

estrutura, funcións e propiedades das 

envolturas e dos orgánulos celulares. (I) 

 

6.3, 6.6 

tema 7 

B2.10. 

Importancia da membrana nos 

fenómenos de transporte. Tipos de 

transporte. Endocitose e exocitose. 

6.4, 6.5 

B2.4. 

Modelos de organización celular en 

procariotas e eucarióticas. Células 

animais e vexetais. 

6.2 

B2.5. 

Observación microscópica de células 

procariotas e eucariotas tanto animais 

como vexetais. 

Laboratorio Novembro 1 

 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

2ª Avaliac. 

8. 

Orgánulos 

celulares (II) 

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

B2.3. 

Morfoloxía celular. Composición, 

estrutura, funcións e propiedades das 

envolturas e dos orgánulos celulares. (II) 

 

Tema 8 Decembro 5 X  

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

9. O ciclo 

celular 

B2.6. Ciclo celular. 9.1, 9.4 

Decembro 6 X  

B2.7. 

División celular. Mitose en células animais 

e vexetais. 

 

9.3 

 

B2.9. 
Observación de células en mitose. Estudo 

das fases da división celular. 

B.2.8. 

Meiose. Necesidade biolóxica da meiose 

para a reprodución sexual. Importancia 

da reprodución sexual na evolución dos 

seres vivos. 

9.2 

10. O 

metabolismo 

(I). 

Catabolismo 

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

B2.11. 

Introdución ao metabolismo: catabolismo 

e anabolismo. 

 

10.1, 

10.2, 10.8 

Decembro-

Xaneiro 

 

7 X  

B2.12. 
Reaccións metabólicas: aspectos 

enerxéticos e de regulación. 

B2.13. 

Respiración celular: o seu significado 

biolóxico. Orgánulos celulares implicados 

no proceso respiratorio. 

 

10.3, 10.4, 

10.5, 10.6 

B2.14. 

Diferenzas entre as vías aeróbicas e 

anaeróbicas. 

 
10.7 

B2.15. 

As fermentacións e as súas aplicacións. 

Observación do proceso de fermentación 

mediante lévedos. 

11. O 

metabolismo 

(II). 

Anabolismo 

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

B2.16. 

Fotosíntese: localización celular en 

procariotas e eucarióticas. Etapas do 

proceso fotosintético. Balance global. 

11.3, 11.4, 

11.5  
Xaneiro 7 X  

B2.17. Importancia biolóxica da fotosíntese. 11.1, 11.2 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

B2.18. 

Quimiosíntese. 

 

11.6 

12. Genética 

mendeliana 

B3 Xenética e evolución 

B3.13. 

Xenética mendeliana. Teoría 

cromosómica da herdanza. Determinismo 

do sexo e herdanza ligada ao sexo e 

influída polo sexo. 

 

Tema 12 Febreiro 6 X  

13. A base 

molecular 

da herdanza 

B3 Xenética e evolución 

B3.1. 

Xenética molecular. Importancia biolóxica 

do ADN como portador da información 

xenética. Concepto de xene. 

Tema 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finais de 

Febreiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

X  

B3.2. 

Replicación do ADN. Etapas da 

replicación. Diferenzas entre o proceso 

replicativo entre eucarióticas e 

procariotas. 

B3.3. 

ARN: tipos e funcións. 

 

B.3.4. 

Fluxo da información xenética nos seres 

vivos. 

 

B.3.5. 

Expresión dos xenes. Transcrición e 

tradución xenéticas en procariotas e 

eucarióticas. O código xenético na 

información xenética. 

B.3.6. 
Resolución de problemas de xenética 

molecular. 

B.3.7. Regulación da expresión xénica. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

3ª Avaliac. 

 

 

 

14. Xenética e 

evolución 

B3 Xenética e evolución 

B3.8. Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos. 

Tema14 Marzo 4  X 

B3.9. Mutacións e cancro. 

B3.10. 
Implicacións das mutacións na evolución 

e na aparición de novas especies. 

B3.14. Evidencias do proceso evolutivo. 

B3.15. 
Darwinismo e neodarwinismo: teoría 

sintética da evolución. 

B3.16. 
Xenética de poboacións. Frecuencias 

xénicas e a súa relación coa evolución. 

B3.17. 

A mutación e a recombinación xénica 

como procesos que xeran cambios e 

adaptacións. Principios da selección 

natural. 

B3.18. Evolución e biodiversidade. 

B3.19. 
Proceso de especiación. Modelos de 

especiación. 

15. As formas 

acelulares e os 

microorganismos 

B4 O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía 

B4.1. 

Microbioloxía. Concepto de 

microorganismo. Microorganismos con 

organización celular e sen ela. 

Tema 15 
Marzo-

Abril 
7 X  

B4.2. 

Virus, outras formas acelulares e 

partículas infectivas subvirais. Bacterias. 

Fungos microscópicos. Protozoos. Algas 

microscópicas. 

 

B4.3. 
Observación microscópica de protozoos, 

algas e fungos. 

B4.4. 

Métodos de estudo dos 

microorganismos. Esterilización e 

pasteurización. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

 

B4.5. 
Observación microscópica de protozoos, 

algas e fungos. 

B4.6. 

Microorganismos nos ciclos 

xeoquímicos. 

 

B4.7 
Microorganismos como axentes 

produtores de doenzas. 

16. A 

biotecnoloxía 

B3 Xenética e evolución 

B3.11. 

Enxeñaría xenética. Principais liñas 

actuais de investigación. Organismos 

modificados xeneticamente. 

16.2, 16.3 

 

Finais 

de 

Marzo- 

Abril 

 

6 

 

X 

 

B3.12. 

Proxecto xenoma: repercusións sociais 

e valoracións éticas da manipulación 

xenética e das novas terapias xénicas. 

16.4, 16.5 

B4 

O mundo dos microorganismos e súas 

aplicacións. Biotecnoloxía 

B4.8. 

Biotecnoloxía. Utilización dos 

microorganismos nos procesos 

industriais: produtos elaborados por 

biotecnoloxía. 

 

16.1, 16.6, 

16.7, 16.8, 

16.9, 

16.10 

B4.9. 
Realización de experiencias con 

microorganismos fermentadores. 

17. O sistema 

inmunitario 

B5 O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

B5.1. 

Concepto actual de inmunidade. 

Sistema inmunitario. Defensas internas 

inespecíficas. 

Tema 17 Abril 6 X  

B5.2. 

Inmunidade específica: características e 

tipos (celular e humoral). Células 

responsables. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referencia 

Libro texto 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

B5.3. 
Identificación de células inmunitarias 

mediante a súa observación. 

B5.4. 
Mecanismo de acción da resposta 

inmunitaria. Memoria inmunolóxica. 

B5.5. 

Antíxenos e anticorpos. Estrutura dos 

anticorpos. Formas de acción. A súa 

función na resposta inmune. 

B5.6. 
Reacción antíxeno-anticorpo: tipos e 

características. 

18. As 

alteracións do 

sistema 

inmunitario 

B5 O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

B5.7. 

Inmunidade natural e artificial ou 

adquirida. Soros e vacinas. A súa 

importancia na loita contra as doenzas 

infecciosas. 

Tema 18 Maio 6  X 

B5.8. 

Disfuncións e deficiencias do sistema 

inmunitario. Alerxias e 

inmunodeficiencias. 

 

B5.9. Sistema inmunitario e cancro. 

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

inmunitario. 

B5.11. Doenzas autoinmunes. 

B5.12. 

Anticorpos monoclonais e enxeñaría 

xenética. 

 

B5.13. 

Transplante de órganos e problemas de 

rexeitamento. Reflexión ética sobre a 

doazón de órganos, medula e sangue. 

 

 

TOTAL…………………………………………………………….……. 104 sesións 
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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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 1ª Avalliación     Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

       

T
e

m
a/

U
D

 Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

(%) 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B1.1  

B1.2 

B1.3 

B1.1. 

BB1.1. 

 

CAA 

CMCCT 

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

60 ٧  ٧    ٧  X  X X   

 

BB1.1.2. 

CAA 

 

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

80 ٧  ٧    ٧ X X X  X   

BB1.1.3. 

CMCCT 

CD 

 

 

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

80 ٧  ٧    ٧ X  X  X   

B1.4 

B1.5 
B1.2.  

BB1.2.1. 
CAA 

 
Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 90 ٧  ٧    ٧ X X      

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

70 ٧  ٧    ٧ X X      

BB1.2.3. 

CMCCT 

CAA 

CD 

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

70 ٧  ٧    ٧ X  X X X   

2 

3 

4 

5 

B1.6. B1.3. 

BB1.3.1. 

CAA 

CSIEE 

 

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

90 ٧  ٧    ٧ X   X X   

BB1.3.2. 
CSIEE 

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

60 ٧  ٧    ٧  X  X X   

BB1.3.3. 

CAA 

CMCCT 

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

60 ٧  ٧    ٧ X  X  X   
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B1.4. BB1.4.1. 

CMCCT 

CD 

 

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

80 ٧  ٧    ٧ X X  X    

B1.5. BB1.5.1. CCL 
Describe a composición e a función das principais biomoléculas 
orgánicas. 

80 ٧  ٧    ٧  X  X X   

B1.7. B1.6. BB1.6.1. 
CAA 

CMCCT 

Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e 
relaciona as súas propiedades coa súa función catalítica. 90 ٧  ٧    ٧  X  X X   

B1.8. B1.7. BB1.7.1. 
CAA 

CCEC 

Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función 
coas doenzas que preveñen. 70 ٧  ٧    ٧  X  X X   

6 

7 

 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B2.4. 

B2.1. BB2.1.1. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 

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

 100 ٧  ٧    ٧ X X  X X   

B2.3. 

B2.4. 

B2.5. 

B2.2. 

BB2.2.1. 
CSIEE 

 

Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas 
estructuras. 

 

90 ٧  ٧    ٧  X X  X   

BB2.2.2. 

CSIEE 

CAA 

 

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

70 ٧  ٧    ٧ X X   X   

B2.10. B2.6. BB2.6.1. 

CAA 

CCL  

CSIEE 

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

 

70 ٧  ٧    ٧  X X  X   
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2ª Avaliación    Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación++ 

 

 

    

 

 

T
e

m
a/

U
D

 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 

8 

 

B2.3. B2.2. 

BB2.2.1. 
CSIEE 

 

 

Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas 
estructuras. 

 

90 ٧  ٧    ٧  X X  X   

BB2.2.2. 

CSIEE 

CAA 

 

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

70 ٧  ٧    ٧ X X   X   

9 

B2.6. B2.3. BB2.3.1. 
CCL  

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

90 ٧  ٧    ٧ X    X   

B2.7. 

B2.9. 

B2.8. 

B2.4. 

BB2.4.1. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 

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

 

70 ٧  ٧    ٧  X X X    

BB2.4.2. 

CAA 

CSIEE 

 

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

80 ٧  ٧    ٧  X   X   

B2.8. B2.5. BB2.5.1. 

CAA 

CCL  

CMCCT 

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

70 ٧  ٧    ٧ X X   X X  

10 

B2.11. 

B2.12. 
B2.7. BB2.7.1. 

CAA 

 

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

 

90 ٧  ٧    ٧ X X   X   

B2.13. B2.8. BB2.8.1. 
CAA 

CMCCT 

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. 

90 ٧  ٧    ٧ X X   X   

 B2.14. 

 B2.15. 
B2.9. 

BB2.9.1. CMCCT 
Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa 
relación co seu rendemento enerxético. 80 ٧  ٧    ٧ X X   X   

BB2.9.2. 
CCEC 

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

70 ٧   ٧   ٧  X  X X X  

11 B2.16. B2.10. BB2.10.1. CAA Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 60 ٧  ٧    ٧  X   X   
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CSIEE 

 

 

BB2.10.2. 
CAA 

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

90 ٧  ٧    ٧  X   X   

B2.17. B2.11. BB2.11.1. 

CSC 

CCEC 

 

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

 

80 ٧  ٧    ٧  X   X X  

B2.18. B2.12. BB2.12.1. 
CCEC 

 

Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 
70 ٧  ٧    ٧  X   X X  

12 B3.13. B3.10. BB3.10.1. 
CAA 

CMCCT 

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. 

90 ٧  ٧    ٧ X X   X   

13 

B3.1. B3.1. BB3.1.1. 

CCL  

CSC 

 

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. 

90 ٧  ٧    ٧ X X   X X  

B3.2. B3.2. BB3.2.1. 
CAA 

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

80 ٧  ٧    ٧  X   X   

B3.3. 

B3.4. 

B3.5. 

B3.3. BB3.3.1. 
CAA 

CMCCT 

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

80 ٧  ٧    ٧  X   X X  

B3.3. 

B3.5. 

B3.6. 

 

B3.4. 

BB3.4.1. 
CAA 

 

Diferencia os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos de 
transcrición e tradución. 80 ٧  ٧    ٧ X X   X X  

BB3.4.2. 
CAA 

CMCCT 

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

70 ٧  ٧    ٧ X X   X   

B3.5. 

B3.6. 

B3.7. 

B3.5. 

BB3.5.1. 
CD 

CMCCT 

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

 

60 
٧  ٧    ٧ X X  X X   

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

90     ٧  ٧    X X   

BB3.5.3. 
CAA 

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

80 ٧  ٧    ٧ X X  X    
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 3ª Avaliación     Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

      

T
e

m
a

/U
D

 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínim 
consec. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 
esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

14 

B3.8. B3.6. 

BB3.6.1. 
CCL  

 

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

90 
٧ 

 
   ٧  ٧ X X   X X  

BB3.6.2. 
CAA 

CSC 

Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis 
frecuentes. 

90 ٧  ٧    ٧  X   X X  

B3.9. 

B3.10. 
B3.7. 

BB3.7.1. 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos 
que implican algúns axentes mutaxénicos. 

70 
٧ 

 
   ٧  ٧  X   X X  

BB3.7.2. 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

70 ٧  ٧    ٧  X   X X X 

B3.14. B3.11. BB3.11.1. 
CSIEE 

CCL 
Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. 70 ٧  ٧    ٧  X   X   

B3.15. B3.12. BB3.12.1. 
CAA 

 

Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e 
compara as súas diferenzas. 

80 ٧  ٧  ٧  ٧ X X   X   

B3.16. B3.13. 

BB3.13.1. CMCCT Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. 80 ٧  ٧  ٧  ٧  X   X   

BB3.13.2. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

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

80 ٧  ٧  ٧  ٧  X  X X   

B3.17. B3.14. BB3.14.1. 

CSC 

CCEC 

 

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

80 X  X  X  X   X  X   
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B3.18. 

B3.19. 
B3.15. BB3.15.1. 

CCEC 

CAA 

 

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

90 ٧  ٧  ٧  ٧  X   X   

15 

B4.1. B4.1. BB4.1.1. 
CSIEE 

 
Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

90 ٧  ٧    ٧  X   X   

B4.2. 

B4.3. 
B4.2. BB4.2.1. 

CSIEE 

 

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

 

90 ٧  ٧    ٧  X   X   

B4.4. 

B4.5. 
B4.3. BB4.3.1. 

CD 

CMCCT 

Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e 
o estudo dos microorganismos para a experimentación biolóxica. 70 ٧  ٧    ٧ X X  X X   

B4.6. B4.4. BB4.4.1. 
CCL  

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

80 ٧  ٧    ٧  X  X X   

B4.7. B4.5. BB4.5.1. 
CSC 

CD 
Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas 
doenzas que orixinan. 

80 ٧  ٧    ٧  X  X X   

16 

B3.11. B3.8. BB3.8.1. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

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

70 ٧   ٧   ٧  X  X X X X 

B3.12. B3.9. BB3.9.1. 
CSC 

CCEC 

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

70 ٧   ٧   ٧  X  X X X X 

B4.8. 

B4.9. 
B4.6. 

BB4.6.1. 

CAA 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

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

80 ٧   ٧   ٧  X  X X   

BB4.6.2. 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

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

80 ٧   ٧   ٧  X  X X   

BB4.6.3. 
CD 

CMCCT 

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

80 ٧   ٧   ٧  X  X X X  
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LENDA 

COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                                  CL  Comprensión lectora. 

17 

B5.1. B5.1. BB5.1.1. 
CAA 

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

80 ٧   
 

 
٧  ٧ X    X   

B5.2. 

B5.3. 

B5.2. BB5.2.1. 
CCL  

 

Describe as características e os métodos de acción das células 
implicadas na resposta inmune. 80 ٧  ٧    ٧  X   X   

B5.4. B5.3. BB5.3.1. 
CAA 

 
Compara as características da resposta inmune primaria e 
secundaria. 

80 ٧  ٧    ٧  X   X   

B5.5. B5.4. BB5.4.1. 
CCL  

CAA 
Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a 
estrutura e a composición química dos anticorpos. 

80 ٧  ٧    ٧  X   X   

B5.6. B5.5. BB5.5.1. CAA 
Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as 
características de cada un. 

70 ٧  ٧    ٧  X   X   

18 

B5.7. B5.6. BB5.6.1. CAA 
Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de 
acción da resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e 
soros. 

80 ٧  ٧    ٧  X  X X   

B5.8. 

B5.9. 

B5.7. BB5.7.1. 

CCL  

CSIEE 

 

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

70 ٧   
 

 
٧  ٧  X   X X X 

B5.10. B5.8. BB5.8.1. 

CAA 

CD 

CCL 

Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. 

70 ٧  ٧    ٧  X   X   

B5.11. B5.9. BB5.9.1. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

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

60 ٧  ٧    ٧  X   X X X 

B5.12. 

B5.13. 

B5.10. 

BB5.10.1. 
CSC 

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

80 ٧  ٧    ٧  X   X X  

BB5.10.2. 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

70 ٧  ٧    ٧  X   X X X 

BB5.10.3. 
CSC 

CCEC 

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

80 ٧  ٧    ٧  X   X X X 
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CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.       EOE  Expresión oral e escrita.  
CD   Competencia dixital.              CA  Comunicación audiovisual.   
CAA   Competencia aprender a aprender.            TIC  Tecnoloxías da información e da 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. 
                  EV Educación e seguridade viaria
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4.3 Relación de Aspectos Curriculares Para Cada Unidade Didáctica Para Laboratorio 
2º BAC 

A materia de Laboratorio 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. 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. 

     A secuenciación e distribución temporal dos estándares foi a seguinte: 

 O primeiro bloque de contidos é o referido Bioquímica estrutural. Tratarase de que o alumnado coñeza 
os bioelementos e as biomoléculas, as súas características e propiedades, para que podan logo aplicalas 
ao estudo da célula e do metabolismo. 

 Nun segundo bloque abordarase o estudo anatómico da célula, tanto animal como vexetal, comezando 
polo exterior (parede e membrana) para despois continuar estudando o citosol e o citoesquelete e por 
último, un por un, os diferentes orgánulos, incluído o núcleo celular, a súa estrutura e función, ademais 
dos procesos de replicación do ADN, transcrición do ADN, retrotranscripción do ARN e tradución do 
ARN. Ciclo celular: mitose e meiose. Neste mesmo bloque estúdase tamén o microscopio, as súas partes 
e a función de cada unha delas.  

 No terceiro bloque tratarase o metabolismo celular: anabolismo autótrofo: fotosíntese e quimiosíntese, 
anabolismo heterótrofo: gluconeoxénese, glucoxenoxénese, amiloxénese, lipoxénese e ruta do 
fosfogluconato (a duplicación e transcripción do ADN e a síntese proteica xa se trataron no bloque 
anterior), catabolismo (glucolise, fermentacións, ciclo de Krebs, cadea de transporte electrónico, β 
oxidación de ácidos graxos, catabolismo proteico e fosforilación do ADP). Neste caso estúdase: 
localización da ruta metabólica, metabolitos de entrada, principais enzimas implicadas na ruta, 
productos finais e o seu destino. 

 O seguinte bloque está adicado á Xenética molecular e mendeliana, nel estúdase: 

d. Xenética mendeliana: as Leis de Mendel, conceptos de xenética mendeliana: alelo, xen, liña 
pura, gameto, cigoto, híbrido, dihíbrido, comosoma homólogo, cromátida irmán, etc. e se 
resolven exercicios e problemas de mendelismo simple, mendelismo complexo, herdanza do 
sexo, herdanza ligada ao sexo, herdanza dos grupos sanguíneos, xenes letais e árbores 
xenealóxicas. 

e. Mutacións: concepto e tipos. 
f. Enxeñería xenética. Ferramentas: restrictasas, vectores de clonación, microarrays, etc. 

Procesos: Clonación (PCR), transferencia nuclear, reprogramación celular (células Ips). Células 
nai. Aplicacións da enxeñería xenética e da terapia con células nai. 
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 No penúltimo bloque estúdase a Microbioloxía. estruturas acelulares: virus, viroides, plásmidos e prións. 
Ciclos de infección vírica. VIH – SIDA. Bacterias (Archaeas e Eubacterias). Anatomía, clasificación 
bacteriana e metabolismo bacteriano. Funcións vitais das bacterias: nutrición bacteriana, reproducción 
bacteriana (asexual e procesos parasexuais) e relación. Ecoloxía bacteriana: as bacterias e os ciclos 
bioxeoquímicos. As bacterias e o ser humano: bacteria na alimentación, bacterias na industria, as 
bacterias e a biotecnoloxía, as bacterias e a saúde, principais enfermidades de orixe bacterana. A loita 
contra as bacterias: os antibióticos. Mecanismos de acción. As resistencias. 

 O último bloque adícase á inmunoloxía: Visión xeral do sistema inmunitario, órganos do Sistema inmune, 
Células implicadas no sistema inmune, Moléculas implicadas na resposta inmunolóxica. A resposta 
inmune inespecífica: resposta inflamatoria. Resposta inmune específica: resposta humoral e 
celulomediada. Resposta inmune primaria e secundaria. Soros e vacinas. Alteracións do Sistema 
Inmune: hipersensibilidade, autoinmunidade e inmunodeficiencias (SIDA). Inmunoloxía e grupos 
sanguíneos. 

A materia de Laboratorio 2º de Bacharelato impártese en unha sesión semanal de 50 minutos. Tendo en 
conta que o curso escolar comeza o 15 de setembro e remata en maio. As sesións asignadas a cada unha 
das unidades didácticas serían as seguintes: 

 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización Probas avaliación/Boletíns 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global/Recuperación 

1ª Avaliac. 

1. Os 

compoñentes 

químicos da 

célula 

B1 

 

A base molecular e fisicoquímica da vida 

B1.1. 

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

Procesos de 

ósmose en 

tecidos 

vexetais 

Setembro 1 X  

B1.2. 

Os enlaces 
químicos e a súa 
importancia en 
bioloxía. 
 

B1.3. 

Biomoléculas: 
concepto, 
clasificación e 
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. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización Probas avaliación/Boletíns 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global/Recuperación 

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

2. Os 

glícidos 

 

B1 

 

A base molecular e fisicoquímica da vida 

B1.6. 

Biomoléculas 

orgánicas: 

concepto, 

clasificación, 

estrutura, 

propiedades e 

funcións 

biolóxicas de 

glícidos, lípidos, 

prótidos e ácidos 

nucleicos. 

Exercicios 

sobre a 

estrutura e 

comportamento 

dos de glícidos, 

lípidos e 

proteínas. 

Vídeo de 

secuenciación 

do ADN 

Setembro-

Outubro 
3 X 

 

3. Os lípidos 

 

5. Os 

nucleótidos e 

os ácidos 

nucleicos 

4. As 

proteínas e a 

acción 

encimática 

B1.7. 

Encimas: 

concepto, 

clasificación, 

propiedades e 

funcións. 

Catálise 

enzimática. 

Activación e 

inhibición 

enzimática. 

Alosterismo. 

Boletín de 

actividades e 

análise de 

gráficos 

Outubro 1 X 

B1.8. 

Vitaminas: 

concepto, 

clasificación e 

funcións. 

6. A célula e 

as envolturas 

celulares 

7. Os 

orgánulos 

celulares (I) 

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

B2.1. 

A célula como 

unidade 

estrutural e 

funcional dos 

seres vivos. 

Teoría celular. 

Observación 

de modelos en 

3D e vídeos 

dos orgánulos. 

Procesos de 

Outubro 2 X  
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización Probas avaliación/Boletíns 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global/Recuperación 

  transporte 

celulares 

B2.2. 

Evolución dos 

métodos de 

estudo das 

células. 

Preparación e 

procesamento 

das mostras 

para a 

observación ao 

microscopio 

óptico e 

electrónico. 

B2.3. 

Morfoloxía 

celular. 

Composición, 

estrutura, 

funcións e 

propiedades das 

envolturas e dos 

orgánulos 

celulares. (I) 

 

B2.10. 

Importancia da 

membrana nos 

fenómenos de 

transporte. Tipos 

de transporte. 

Endocitose e 

exocitose. 

B2.4. 

Modelos de 

organización 

celular en 

procariotas e 

eucarióticas. 

Células animais 

e vexetais. 

Tinción gram 

 

B2.5. 
Observación 

microscópica de 

células 

Observación 

de células 

Novembro 2 X X 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización Probas avaliación/Boletíns 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global/Recuperación 

procariotas e 

eucariotas tanto 

animais como 

vexetais. 

procariotas e 

eucariotas. 

 

 
 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización Probas avaliación/boletíns 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global/Recuperación 

2ª Avaliac. 

8. 

Orgánulos 

celulares (II) 

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

B2.3. 

Morfoloxía celular. 

Composición, 

estrutura, funcións 

e propiedades das 

envolturas e dos 

orgánulos celulares. 

(II) 

 

 Decembro 1   

9. O ciclo 

celular 

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

B2.6. Ciclo celular. 

A mitose na 

cebola 
Decembro 2 X  

B2.7. 

División celular. 

Mitose en células 

animais e vexetais. 

 

B2.9. 

Observación de 

células en mitose. 

Estudo das fases da 

división celular. 

B.2.8. 

Meiose. 

Necesidade 

biolóxica da meiose 

para a reprodución 

sexual. Importancia 

da reprodución 

sexual na evolución 

dos seres vivos. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización Probas avaliación/boletíns 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global/Recuperación 

10. O 

metabolismo 

(I). 

Catabolismo 

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

B2.11. 

Introdución ao 

metabolismo: 

catabolismo e 

anabolismo. 

 

Boletín de 

actividades 

. 

A 

fernentación 

na 

elaboración 

do iogur. 

 

Xaneiro 

 

2 X  

B2.12. 

Reaccións 

metabólicas: 

aspectos 

enerxéticos e de 

regulación. 

B2.13. 

Respiración celular: 

o seu significado 

biolóxico. Orgánulos 

celulares implicados 

no proceso 

respiratorio. 

 

B2.14. 

Diferenzas entre as 

vías aeróbicas e 

anaeróbicas. 

 

B2.15. 

As fermentacións e 

as súas aplicacións. 

Observación do 

proceso de 

fermentación 

mediante lévedos. 

11. O 

metabolismo 

(II). 

Anabolismo 

B2 A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

B2.16. 

Fotosíntese: 

localización celular 

en procariotas e 

eucarióticas. Etapas 

do proceso 

fotosintético. 

Balance global. 

Separación 

de 

pigmentos 

vexetais. 

 

Xaneiro 1 X  
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización Probas avaliación/boletíns 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global/Recuperación 

B2.17. 

Importancia 

biolóxica da 

fotosíntese. 

B2.18. 

Quimiosíntese. 

 

12. Genética 

mendeliana 

B3 Xenética e evolución 

B3.13. 

Xenética 

mendeliana. Teoría 

cromosómica da 

herdanza. 

Determinismo do 

sexo e herdanza 

ligada ao sexo e 

influída polo sexo. 

 

Boletín de 

actividades 
Febreiro 2 X  

13. A base 

molecular 

da herdanza 

B3 Xenética e evolución 

B3.1. 

Xenética molecular. 

Importancia 

biolóxica do ADN 

como portador da 

información 

xenética. Concepto 

de xene. 

Boletín de 

actividades 

Maquetas 3D 

transcrición-

tradución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febreiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

X 

 

X B3.2. 

Replicación do 

ADN. Etapas da 

replicación. 

Diferenzas entre o 

proceso replicativo 

entre eucarióticas e 

procariotas. 

B3.3. 

ARN: tipos e 

funcións. 

 

B.3.4. Fluxo da 

información 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización Probas avaliación/boletíns 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global/Recuperación 

xenética nos seres 

vivos. 

 

B.3.5. 

Expresión dos 

xenes. Transcrición 

e tradución 

xenéticas en 

procariotas e 

eucarióticas. O 

código xenético na 

información 

xenética. 

B.3.6. 

Resolución de 

problemas de 

xenética molecular. 

B.3.7. 
Regulación da 

expresión xénica. 

 
 
 
 

Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

3ª Avaliac. 

 

 

 

14. Xenética e 

evolución 

B3 Xenética e evolución 

B3.8. 
Mutacións: tipos. Axentes 

mutaxénicos. 

Vídeo: 

 “ As 

mutacións” 

Marzo 1 X  

B3.9. Mutacións e cancro. 

B3.10. 

Implicacións das mutacións na 

evolución e na aparición de novas 

especies. 

B3.14. Evidencias do proceso evolutivo. 

B3.15. 
Darwinismo e neodarwinismo: 

teoría sintética da evolución. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

B3.16. 

Xenética de poboacións. 

Frecuencias xénicas e a súa 

relación coa evolución. 

B3.17. 

A mutación e a recombinación 

xénica como procesos que xeran 

cambios e adaptacións. Principios 

da selección natural. 

B3.18. Evolución e biodiversidade. 

B3.19. 
Proceso de especiación. Modelos 

de especiación. 

15. As formas 

acelulares e os 

microorganismos 

B4 O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía 

B4.1. 

Microbioloxía. Concepto de 

microorganismo. Microorganismos 

con organización celular e sen ela. 

Observación 
microscópica 
de protozoos, 

algas e 
fungos. 

Marzo 3 X  

B4.2. 

Virus, outras formas acelulares e 

partículas infectivas subvirais. 

Bacterias. Fungos microscópicos. 

Protozoos. Algas microscópicas. 

 

B4.3. 
Observación microscópica de 

protozoos, algas e fungos. 

B4.4. 

Métodos de estudo dos 

microorganismos. Esterilización e 

pasteurización. 

 

B4.5. 
Observación microscópica de 

protozoos, algas e fungos. 

B4.6. 

Microorganismos nos ciclos 

xeoquímicos. 

 

B4.7 
Microorganismos como axentes 

produtores de doenzas. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

16. A 

biotecnoloxía 

B3 Xenética e evolución 

B3.11. 

Enxeñaría xenética. Principais 

liñas actuais de investigación. 

Organismos modificados 

xeneticamente. 

Vídeo sobre 
as 

aplicacións 
da enxeñería 

xenética.  

Debate  

 

 

Abril 

 

 

1 

 

X 

 

B3.12. 

Proxecto xenoma: repercusións 

sociais e valoracións éticas da 

manipulación xenética e das 

novas terapias xénicas. 

B4 

O mundo dos microorganismos e súas 

aplicacións. Biotecnoloxía 

B4.8. 

Biotecnoloxía. Utilización dos 

microorganismos nos procesos 

industriais: produtos elaborados 

por biotecnoloxía. 

 

A 

fernentación 

na 

elaboración 

do pan 

B4.9. 
Realización de experiencias con 

microorganismos fermentadores. 

17. O sistema 

inmunitario 

B5 O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

B5.1. 

Concepto actual de inmunidade. 

Sistema inmunitario. Defensas 

internas inespecíficas. 

Boletín de 
actividades 

Abril 2 X  

B5.2. 

Inmunidade específica: 

características e tipos (celular e 

humoral). Células responsables. 

B5.3. 

Identificación de células 

inmunitarias mediante a súa 

observación. 

B5.4. 

Mecanismo de acción da resposta 

inmunitaria. Memoria 

inmunolóxica. 

B5.5. 

Antíxenos e anticorpos. Estrutura 

dos anticorpos. Formas de acción. 

A súa función na resposta inmune. 
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Avaliación 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Práctica de 

laboratorio 

Temporalización 
Probas 

avaliación 

Tema/UD Bloque Contido Mes Sesións UD Global 

B5.6. 
Reacción antíxeno-anticorpo: 

tipos e características. 

18. As 

alteracións do 

sistema 

inmunitario 

B5 O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

B5.7. 

Inmunidade natural e artificial ou 

adquirida. Soros e vacinas. A súa 

importancia na loita contra as 

doenzas infecciosas. 

Investigación: 
España e as 

doazóns 

Maio 1 X X 

B5.8. 

Disfuncións e deficiencias do 

sistema inmunitario. Alerxias e 

inmunodeficiencias. 

  

B5.9. Sistema inmunitario e cancro. 

B5.10. 
A SIDA e os seus efectos no 

sistema inmunitario. 

B5.11. Doenzas autoinmunes. 

B5.12. 
Anticorpos monoclonais e 

enxeñaría xenética. 

B5.13. 

Transplante de órganos e 

problemas de rexeitamento. 

Reflexión ética sobre a doazón de 

órganos, medula e sangue. 

 

TOTAL………………………………………………………..........................................................................….……. 26 sesións 

Tense en conta algunha sesión para a realización das diferentes probas de cada avaliación. Ademais a 
duración das prácticas de cada unidade é aproximada, e pode variar en función do grao de comprensión 
acadado polo alumnado en cada momento. 
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 1ª Avalliación     Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

       

T
e

m
a/

U
D

 Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

(%) 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

esc. 

Guión 

práctic. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Lab 

Rúb  

(2) 

Obs. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

1 

B1.1  

B1.2 

B1.3 

B1.1. 

BB1.1. 

 

CAA 

CMCCT 

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

80 

٧ 

 ٧  ٧  ٧  X  X X   

 

BB1.1.2. 

CAA 

 

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

80  ٧  ٧  ٧ X X X  X   

B1.4 

B1.5 
B1.2.  

BB1.2.1. 
CAA 

 
Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 60  ٧  ٧  ٧ X X      

BB1.2.3. 

CMCCT 

CAA 

CD 

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

100  ٧  ٧  ٧ X  X X X   

2 

3 

4 

5 

B1.6. 

B1.3. 

BB1.3.1. 

CAA 

CSIEE 

 

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

90 

٧ 

 ٧  ٧  ٧ X   X X   

BB1.3.2. 
CSIEE 

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

100  ٧  ٧  ٧  X  X X   

B1.4. BB1.4.1. 

CMCCT 

CD 

 

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

80  ٧  ٧  ٧ X X  X    
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B1.7. B1.6. BB1.6.1. 
CAA 

CMCCT 

Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e 
relaciona as súas propiedades coa súa función catalítica. 80  ٧  ٧  ٧  X  X X   

6 

7 

 

B2.1. 

B2.2. 

B2.3. 

B2.4. 

B2.1. BB2.1.1. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 

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

 100 

٧ 

 ٧  ٧  ٧ X X  X X   

B2.3. 

B2.4. 

B2.5. 

B2.2. BB2.2.1. 
CSIEE 

 

Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas 
estructuras. 

 

90  ٧  ٧  ٧  X X  X   
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2ª Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación ++ 

T
e

m
a/

U
D

 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 

mínimo 

consec. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 

esc. 

Prob 

oral 

Trab 

ind 

Trab 

grup 

Cad 

Cla 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 

8 

 

B2.3. B2.2. 

BB2.2.1. 
CSIEE 

 

 

Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas 
estructuras. 

 

90 

٧ 

 ٧  ٧  ٧  X X  X   

BB2.2.2. 

CSIEE 

CAA 

 

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

70  ٧  ٧  ٧ X X   X   

9 

B2.6. B2.3. BB2.3.1. 
CCL  

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

90 

٧ 

 ٧  ٧  ٧ X    X   

B2.7. 

B2.9. 

B2.8. 

B2.4. 

BB2.4.1. 

CAA 

CMCCT 

CD 

 

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

 

100  ٧  ٧  ٧  X X X    

BB2.4.2. 

CAA 

CSIEE 

 

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

100  ٧  ٧  ٧  X   X   

B2.8. B2.5. BB2.5.1. 

CAA 

CCL  

CMCCT 

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

100  ٧  ٧  ٧ X X   X X  

10 

B2.11. 

B2.12. 
B2.7. BB2.7.1. 

CAA 

 

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

 

90 
٧ 

 ٧  ٧  ٧ X X   X   

B2.13. B2.8. BB2.8.1. CAA 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 

100  ٧  ٧  ٧ X X   X   
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CMCCT principais de degradación e de síntese, e os encimas e as moléculas 
máis importantes responsables dos devanditos procesos. 

 B2.14. 

 B2.15. 
B2.9. 

BB2.9.1. CMCCT 
Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa 
relación co seu rendemento enerxético. 80  ٧  ٧  ٧ X X   X   

BB2.9.2. 
CCEC 

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

100  ٧  ٧  ٧  X  X X X  

11 

B2.16. B2.10. BB2.10.2. 
CAA 

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

90 

٧ 

 ٧  ٧  ٧  X   X   

B2.17. B2.11. BB2.11.1. 

CSC 

CCEC 

 

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

 

80  ٧  ٧  ٧  X   X X  

B2.18. B2.12. BB2.12.1. 
CCEC 

 

Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 
70  ٧  ٧  ٧  X   X X  

12 B3.13. B3.10. BB3.10.1. 
CAA 

CMCCT 

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. 

100 ٧  ٧  ٧  ٧ X X   X   

13 

B3.1. B3.1. BB3.1.1. 

CCL  

CSC 

 

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. 

90 

  

 ٧  ٧  ٧ X X   X X  

B3.2. B3.2. BB3.2.1. 
CAA 

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

80  ٧  ٧  ٧  X   X   

B3.3. 

B3.4. 

B3.5. 

B3.3. BB3.3.1. 
CAA 

CMCCT 

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

80  ٧  ٧  ٧  X   X X  

B3.3. 

B3.5. 
B3.4. BB3.4.1. 

CAA 

 

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

 

80  ٧  ٧  ٧ X X   X X  
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B3.6. 

 
BB3.4.2. 

CAA 

CMCCT 

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

70  ٧  ٧  ٧ X X   X   

B3.5. 

B3.6. 

B3.7. 

B3.5. 

BB3.5.1. 
CD 

CMCCT 

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

 

100 
 ٧  ٧  ٧ X X  X X   

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

100  ٧  ٧  ٧    X X   

BB3.5.3. 
CAA 

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

80  ٧  ٧  ٧ X X  X    
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 3ª Avaliación     Estándares de aprendizaxe avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación 

      

T
e

m
a

/U
D

 

Identif. 

contidos 

Identif. 

criterios 

Identific 

Estándar 

Competencias 

clave 
Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínim 
consec. 

Instrumentos Temas transversais 

Prob 
esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Trab 
grup 

Cad 

Lab. 

Rúb  

(2) 

Obs. 
CL EOE CA TIC EMP EC PV 

14 

B3.8. B3.6. 

BB3.6.1. 
CCL  

 

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

90 

٧ 

 ٧  ٧  ٧ X X   X X  

BB3.6.2. 
CAA 

CSC 

Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis 
frecuentes. 

90  ٧  ٧  ٧  X   X X  

B3.9. 

B3.10. 
B3.7. 

BB3.7.1. 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos 
que implican algúns axentes mutaxénicos. 

100  ٧  ٧  ٧  X   X X  

BB3.7.2. 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

70  ٧  ٧  ٧  X   X X X 

B3.17. B3.14. BB3.14.1. 

CSC 

CCEC 

 

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

100  ٧  ٧  ٧   X  X   

B3.18. 

B3.19. 
B3.15. BB3.15.1. 

CCEC 

CAA 

 

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

90  ٧  ٧  ٧  X   X   

15 B4.1. B4.1. BB4.1.1. CSIEE 
Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

100 ٧  ٧  ٧  ٧  X   X   
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B4.2. 

B4.3. 
B4.2. BB4.2.1. 

CSIEE 

 

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

 

90 ٧  ٧  ٧  ٧  X   X   

B4.4. 

B4.5. 
B4.3. BB4.3.1. 

CD 

CMCCT 

Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e 
o estudo dos microorganismos para a experimentación biolóxica. 90 ٧  ٧  ٧  ٧ X X  X X   

B4.6. B4.4. BB4.4.1. 
CCL  

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

80 ٧  ٧  ٧  ٧  X  X X   

B4.7. B4.5. BB4.5.1. 
CSC 

CD 
Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas 
doenzas que orixinan. 

80 ٧  ٧  ٧  ٧  X  X X   

16 

B3.11. B3.8. BB3.8.1. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

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

100 ٧    ٧  ٧  X  X X X X 

B3.12. B3.9. BB3.9.1. 
CSC 

CCEC 

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

70 ٧    ٧  ٧  X  X X X X 

B4.8. 

B4.9. 
B4.6. 

BB4.6.1. 

CAA 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

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

100 ٧    ٧  ٧  X  X X   

BB4.6.2. 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

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

80 ٧    ٧  ٧  X  X X   

 
BB4.6.3. 

CD 

CMCCT 

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

100 ٧    ٧  ٧  X  X X X  

17 B5.4. B5.3. BB5.3.1. 
CAA 

 
Compara as características da resposta inmune primaria e 
secundaria. 

80 ٧  ٧  ٧  ٧  X   X   
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LENDA 

COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS 

CCL   Comunicación lingüística.                                                                                                  CL  Comprensión lectora. 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.       EOE  Expresión oral e escrita.  
CD   Competencia dixital.              CA  Comunicación audiovisual.   
CAA   Competencia aprender a aprender.            TIC  Tecnoloxías da información e da 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. 
                  EV Educación e seguridade viaria. 

B5.5. B5.4. BB5.4.1. 
CCL  

CAA 
Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a 
estrutura e a composición química dos anticorpos. 

80  ٧  ٧  ٧  X   X   

B5.6. B5.5. BB5.5.1. CAA 
Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as 
características de cada un. 

70  ٧  ٧  ٧  X   X   

18 

B5.7. B5.6. BB5.6.1. CAA 
Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de 
acción da resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e 
soros. 

100 

٧ 

٧  ٧  ٧ ٧  X  X X   

B5.8. 

B5.9. 

B5.7. BB5.7.1. 

CCL  

CSIEE 

 

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

70 ٧ ٧ 
 

 
٧  ٧  X   X X X 

B5.10. B5.8. BB5.8.1. 

CAA 

CD 

CCL 

Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. 

90 ٧  ٧  ٧ ٧  X   X   

B5.11. B5.9. BB5.9.1. 

CSIEE 

CSC 

CCEC 

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

60 ٧  ٧  ٧ ٧  X   X X X 

B5.12. 

B5.13. 

B5.10. 

BB5.10.1. 
CSC 

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

100 ٧  ٧  ٧ ٧  X   X X  

BB5.10.2. 

CAA 

CSC 

CCEC 

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

70 ٧  ٧  ٧ ٧  X   X X X 

BB5.10.3. 
CSC 

CCEC 

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

100 ٧  ٧  ٧ ٧  X   X X X 
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5 METODOLOXÍA 

5.1 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, é 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 Estratexias Metodolóxicas 

 

O ensino da Bioloxía e a Xeoloxía, como ciencias experimentais que son, basease sobre todo na observación 

directa dos fenómenos, feitos, obxectos, ... e na realización de prácticas, experiencias, traballos diversos e na 

manipulación de maquetas, obxectos e instrumentos; na recollida de datos, procura de información en prensa, 

biblioteca ou Internet etc. así como na elaboración e interpretación de táboas, esquemas e gráficos. 

En  4º  de E. S. O. os alumnos/as utilizan libro de texto de Anaya, que lles serve de guía pero ademais 

facilítaselles presentacións con vínculos, que amplían os diferentes temas. 

Estas presentacións conteñen información, pero aos alumnos/as tan solo se lles exixe a información do 

libro de texto. 

Ás veces se lles mandan deberes para casa, pero se lles recomenda que, como forma de estudar, realicen 

os exercicios e actividades propostas no libro de texto e que, ao comezo de cada xornada de clase, presenten 

as dúbidas que lles puideran xurdir.  

Introdución dun tema 

Antes do comezo da exposición dun tema formúlanselle aos alumnos/as unha serie de preguntas para 

indagar o nivel de partida ou para aclarar falsas ideas preconcibidas, se fose o caso. 

Ningunha das preguntas é personalizada, contestan libremente, aínda que sempre tratando de manter 

unha orde. Ademais das preguntas admítense comentarios ou dúbidas, de xeito que se establece un diálogo e 

ao remate da actividade o tema xa está máis ou menos enfocado. 

Este sistema permite ademais decatarme das diferentes interese dos alumnos/as e tamén das súas 

actitudes: participativas, interesadas, pasivas, pasotas, indiferentes, ... e actuar en consecuencia. 

Desenvolvemento do tema 

A exposición non se limita a unha mera exposición ríxida de conceptos, senón que se permite que os 

alumnos/as interveñan cos seus propios coñecementos, experiencias ou dúbidas, tratando en todo momento 

que esas intervencións sexan ordenadas e correctas. 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO e 2º 

BACHARELATO 
 

CURSO 2022- 2023 
 

 

       Páxina 71 de 103 

Iranse 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. 

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 exercicios 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 prantexados 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, sempre propostas dentro das posibilidades debido ao COVID-19. 

 Observación do traballo na aula. 

 

Para Bacharelato 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. 
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 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. 

 
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. 

 

6 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

En todos os casos, cando é posible a exposición dos contidos está apoiada por diverso material: material 
básico de laboratorio, material de campo, coleccións biolóxicas e xeolóxicas, biblioteca de consulta e videoteca, 
etc. 
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Utilización de materiais de apoio 

Trátase en todo momento de apoiar a parte teórica do tema con actividades prácticas, como a visualización 
de pequenos documentais mediante o canon de vídeo ou a proxección de fotografías, mapas conceptuais, etc. 
e a realización de sinxelas experiencias prácticas, sobre todo para determinar as principais características dos 
minerais. 

En 4º de ESO, ao igual que en 3º, ademais do material de apoio relatado a continuación, tamén se lles 
recomenda a utilización de DICCIOMED.  

 As U. D. de Xeoloxía están apoiados polo DVD interactivo GODe II e diversas páxinas de Internet como: 
xeoanimacións de Prentice Hall e outras páxinas como as da NASA, Seismic monitor, que permite 
apreciar en tempo real os sismos que se están a producir no planeta, entre outras. 

 Nas U. D. de Evolución utilizamos árbores evolutivas dos homínidos e do xén. Homo, ademáis de 
documentais de Youtube, en concreto, “la odisea de la especie” moi interesante para explicar a 
evolución humana entre outras.  

 No bloque de Xenética, na parte de resolución de problemas e exercicios, trabállanse problemas e 
cuestións teóricas sen solución sobre: mendelismo simple, mendelismo complexo, herdanza de grupos 
sanguíneos, herdanza do sexo, herdanza ligada ao sexo, xenes letais e árbores xenealóxicas, extraídos 
de textos de diversas editoriais. Estes problemas e exercicios irán resolvéndose ao longo de varias 
sesións (o número delas varía segundo a capacidade dos alumnos/as). A final dáselles ao alumnos/as os 
problemas resoltos e razonados aconsellándolles que os garden para 2º de Bacharelato, xa que parte da 
Xenética deste curso é de mendelismo e resolución de problemas e exercicios. Na proba obxectiva de 
Xenética inclúense exercicios similares dos realizados en clase.  

 No bloque de Ecoloxía utilizamos como recursos partes de diversos DVDs sobre: “el agua”, “el frio”, “el 
calor”, “la lluvia” y “el viento” publicados pola BBC. Parte destes documentais son moi útiles para 
comprender os fenómenos climáticos e a dinámica atmosférica; tamén utilizamos os documentais “una 
verdad incómoda” de Al Gore sobre a contaminación do planeta e “el planeta en la encrucijada” sobre 
contaminación e a hipótese Gaia e o documental, emitido por TVE. 

 No bloque de Ecoloxía tamén preténdense facer prácticas: 
o Influencia dos factores ambientais na xerminación dunha landra. 
o Observación e identificación de invertebrados. 

Ademais das páxinas específicas de cada bloque temático, recoméndaselles tamén acceder a páxinas con 
moita información a nivel de 4º de E.S.O. e posibilidades de realizar exercicios de autoavaliación.  

Algunha destas son: 

 “Proyecto Biosfera”  
 Infografías de Consumer Eroski 
 Ciencias de la naturaleza.es 

En bacharelato para levar adiante o proceso de ensinanza e aprendizaxe precisaremos apoiarnos nunha serie 
de decisión metodolóxicas que poden resumirse do seguinte xeito: 
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Agrupamentos 
 Tarefas individuais.  
 Agrupamentos flexibles. 
 Actividades en pequenos grupos. 
  Gran grupo. 

Tempos 
 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  

Espazos 

 Aula dotada con pantalla e proxector. 
 Laboratorio 
 Aula de informática. 
 Recinto escolar. 
 Exteriores ao centro. 

M
a

te
ri

a
l 

Impreso 

 Libro de texto e material didáctico fotocopiable para traballar os 
contidos: “Bioloxía” 2º BAC. da 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. En Laboratorio 
de 2º de BAC facilitaranse guións e apuntamentos extraídos de 
distintas fontes. Priorizarase o emprego da aula virtual. 

 Material da biblioteca: enciclopedias, dicionario de termos científicos 
e da natureza, enciclopedias, monografías, prensa. 

Audiovisual 
 Vídeos documentais. 
 Internet que é hoxe a principal fonte de datos que podemos ter a man 

e con máis seguridade para evitar contaxios por coronavirus.. 
 

Instrumental 

 Pantalla de proxección. 
 Material de laboratorio en xeral. 

Recursos informáticos 

 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.ieduca.com 
 http://www.cibereduca.com 
 htpp://www.escuela-virtual.org.mx/index.asp 

O entorno como recurso  Medio físico e natural (Ría de Pontevedra...) 
Outros recursos  Material de laboratorio 

 
 
 

7 CRITERIOS SOBRA A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO 
ALUMNADO 

 

7.1 Avaliación Continua 

Para todos os niveis a avaliación será continua e sumativa e avaliarase a aprendizaxe: 
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 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. 

 
PERIODICIDADE DAS PROBAS NA ESO 

En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante: 

 Alomenos dúas probas escritas e de tipo obxectivo, nas que se medirán os contidos conceptuais e 
procedimentais 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: caderno de clase, gráficos ou textos, elemento de diagnóstico (rúbrica). 
 Debates e intervencións. 
 Representacións e dramatizacións. Elaboracións multimedia. 
 
Cualificación de cada unha das avaliacións 
 

7.1.1 Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 
 

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 

Probas escritas 

80% da nota 

 Faranse alomenos dúas probas obxectivas por avaliación. A materia 
avaliada nunha, pode non ser avaliada noutra. Por conseguinte, 
darase a coñecer ao alumnado o peso en % que suporá cada proba 
sobre o 80% total. 

 Tratarase de facer unha proba por unidade e, no remate da 
avaliación, unha proba global. De ser así, 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 poderá incluir: cuestións, resolución de problemas; 
interpretación de esquemas; test de verdadeiro - falso, textos; 
elaboración de esquemas, gráficas ou mapas conceptuais. 
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 Constará dunha serie de cuestións sobre estándares e outras 
cuestións que irán incrementando a súa dificultade, ata acadar a 
cualificación máxima. As cuestións, teóricas e teórico/prácticas, 
estarán formuladas cunha linguaxe clara e concisa e cada unha irá 
acompañada do seu valor no total da proba. 

 Valorarase tanto a claridade e concreción na resposta como a 
presentación, e a correcta redacción. Para potenciar a competencia 
en Comunicación lingüística (CCL) cada erro ortográfico poderá 
descontar 0.01 puntos. 

 Aos alumnos/as que foran descubertos empregando métodos 
fraudulentos na proba obxectiva anularáselles dita proba, que se 
realizará nunha data a determinar polo profesor e poderá ser oral ou 
escrita. 

 Nunha sesión de clase, entrégase cada proba ao seu autor e 
procédese á revisión da proba para que os alumnos/as se decaten 
de onde erraron ou a que non responderon. 

 Admítense e discútese calquera aclaración ou desconformidade coa 
cualificación, sempre que esta sexa fundamentada e se presente 
con respecto e corrección. Ao remate desta actividade, o normal é 
que os alumnos/as estean de acordo coa cualificación acadada. 

 Poderase incluir unha pregunta a realizar con material de consulta 
ou co caderno, tras avisar previamente. 

 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 inescusable, 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. 

Traballos 

10% da nota 

 Valoraranse de 0 a 1 punto. Incluirá: 

 Elaboración de traballos individuais ou en equipo. 

 Pediranse actividades 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. (Rúbrica) 

 Se non se fan, a nota deste apartado na avaliación será un 0. 

 Non se valorarán os traballos elaborados en base a fotocopias ou 
textos obtidos de internet (recorta e pega), aínda que si se poderán 
utilizar imaxes, gráficas ou esquemas, citando sempre a fonte. 

 Se existen probas obxectivas e claras de que un traballo escrito fora 
plaxiado, será anulado e o alumno/a deberá realizar unha proba 
obxectiva, oral ou escrita, sobre o tema obxecto do traballo nunha 
data a determinar polo profesor. 
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Observación 
directa e rexistro 

10% da nota 

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. (Rúbrica) 

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: 

 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. Interese mostrado. 
 Respecto 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. 
 Respecto ás normas de convivencia, colaboración e 

responsabilidade, tanto máis importantes nesta situación de 
pandemia. 

 Anotarase o interese positivo ou negativo 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). 

 

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 sempre en beneficio do alumnado. 

Cando non se realicen ningún dos traballo, prácticas, nin actividade no caderno por algún motivo xustificado, 
a proba obxectiva representará o 100% da cualificación e comprenderá a totalidade dos estándares do trimestre. 

 
CUALIFICACIÓN DE CADA UNHA DAS AVALIACIÓNS 

A cualificación de cada avaliación obterase aplicando os criterios de cualificación xa expostos e referidos á 
materia correspondente a este período de curso. Polo tanto, a nota total de cada avaliación sairá da suma dos 
tres apartados: 

o Media aritmética das probas escritas.  
o 10% da nota do/s traballos individuais e colectivos. 
o 10% da observación directa. 

Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha nota igual ou 
superior a cinco. A partir desa nota, as cualificacións serán redondeadas cara arriba a partir de 0,5. 

MECANISMO/S PARA RECUPERAR UNHA PROBA NON SUPERADA 
 
Non se contempla facer recuperación das probas de unidade, xa que realización dunha proba global por 
avaliación, con maior peso na cualificación, axudará a recuperar a nota dalgunhas das posibles probas non 
superadas  de unidade, polo que xa ten carácter recuperatorio, sempre e cando a media de avaliación sexa 5.    
 
 
 
MECANISMO/S PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA 

Os alumnos/as terán dereito a unha recuperación por cada unha das avaliacións non superadas, agás da terceira, 
que se realizará na proba de xuño. 

7.1.2 Bioloxía 2º Bacharelato 
 

CALIFICACIÓN DAS PROBAS 
 
En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante: 

 Tratarase de realizar unha proba por unidade didáctica tipo verdadeiro/falso. Ademais farase  unha proba 
escrita global por avaliación e de tipo obxectivo, na que se medirán os contidos conceptuais e procedimentais 
e competencias claves. 
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 Traballos individuais ou en grupo realizados na aula e na casa. Proxectos persoais ou de grupo. 
 
 

CUALIFICACIÓN DE CADA UNHA DAS AVALIACIÓNS 
 

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: 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Probas escritas 

95% 

 Buscarase facer unha proba de unidade didáctica tipo 

verdadeiro/falso e unha 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: 30% para a media aritmética das 

probas de unidade didáctica e 65% para a proba global de 

avaliación. Ambas medias suman o 95% da nota total de 

avaliación.  

 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 verdadeiro/falso. 

 Aos/as alumnos/as que foran descubertos empregando métodos 

fraudulentos na proba obxectiva anularáselles dita proba, que se 

realizará nunha data a determinar polo profesor e poderá ser 

oral ou escrita. 

 Xa corrixidas, nunha sesión de clase, entrégase cada proba ao 

seu autor e procédese á revisión da proba por parte do alumno/a 

a fin de que se decate de onde errou ou a que non respondeu.  

 Admítense e discútense calquera aclaración ou 

desconformidade coa cualificación, sempre que esta sexa 

fundamentada e se presente con respecto e corrección. Ao 

remate desta actividade, o normal é que os alumnos/as estean 

de acordo coa cualificación acadada. 

 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 
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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. 

Traballos: de aula, 

caderno e traballos 

de investigación 

5% 

Valoraranse de 0 a 10 puntos. Poderán ser: 

 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 

obrigatorias como por exemplo, a presentación de traballos 

escritos ou en formato audiovisual. 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. (Rúbrica) 

 Non se valorarán os traballos elaborados en base a fotocopias ou 

textos obtidos de internet (recorta e pega), aínda que si se 

poderán utilizar imaxes, gráficas ou esquemas, citando sempre a 

fonte. 

 Se existen probas obxectivas e claras de que un traballo escrito 

fora plaxiado, será anulado e o alumno/a deberá realizar unha 

proba obxectiva, oral ou escrita, sobre o tema obxecto do traballo 

nunha data a determinar polo profesor.  

 Se non se fan a nota deste apartado na avaliación será un 0. 

 Se non se plantexan traballos obrigatorios nunha avaliación, 

este 5% da cualificación da avaliación repartirase entre o 

caderno de clase e/ou o traballo diario. 

 

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. 
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 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). 

 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 

 

 
MECANISMO/S PARA RECUPERAR UNHA PROBA NON SUPERADA 
 
Non se contempla facer recuperación das probas de unidade, xa que realización dunha proba global por 
avaliación, con maior peso na cualificación, axudará a recuperar a nota dalgunhas das posibles probas non 
superadas  de unidade, polo que xa ten carácter recuperatorio, sempre e cando a media de avaliación sexa 5.    
 
MECANISMO/S PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA 
 

 Os alumnos/as terán dereito a unha recuperación por cada unha das avaliacións non superadas, agás 
da terceira, que se realizará na proba final de curso. 

 

7.1.3 Laboratorio 2º Bacharelato 
 
CALIFICACIÓN DAS PROBAS 
 
En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante: 
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 Traballos individuais ou en grupo realizados no laboratorio e guións resumo a elaborar na casa. Proxectos 
persoais ou de grupo. 

 
 

CUALIFICACIÓN DE CADA UNHA DAS AVALIACIÓNS 
 

INSTRUMENTOS 

En cada avaliación, avaliarase ao alumnado da súa aprendizaxe mediante: 

 Traballos individuais ou en grupo realizados no laboratorio e na casa. Proxectos persoais ou de 

grupo. 

 Rexistro do traballo diario no laboratorio onde se terán en conta actividades  como limpeza, orde, 

seguemento dos protocolos de seguridade no manexo dos materiais.... 

 Outros documentos: caderno de laboratorio, gráficos ou textos, elemento de diagnóstico (rúbrica). 

 Debates e intervencións. 

 Representacións e dramatizacións. 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: 

PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Caderno de 

laboratorio 

60% 

 Por cada práctica realizada, o alumno/a deberá presentar un guión resumo 

das experiencias realizadas, detallando materiais empregados, 

procedementos, resolución de actividades propostas, observacións...  

 O guión valorarase de 0 a 10 puntos, e indicarase o valor para cada 

apartado ou cuestión. (Rúbrica) 

 O feito de que se detecte que un alumno plaxiou un guión, poderá levar 

consigo que a avaliación á cal pertenza o guión, lle sexa cualificada como 

non superada coa nota mínima. 

 De non acudir a unha práctica, só se admitirá a entrega dun traballo 

complementario relativo a esa práctica, ao alumnado que presente o 

mesmo día que se incorpora ao centro, xustificación médica ou de deber 

inescusable, de carácter público ou privado para a non asistencia a dita 

práctica. 
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  A data de entrega dos guións será fixada polo profesor/a da materia, 

pudendo penalizarse a superación da data límite.  

 A entrega do guión de prácticas é vinculante para a valoración da parte 

correspondente ao traballo de laboratorio. 

Ao final do trimestre, só se realizará a media aritmética das notas dos 

guións se o alumno/a posúe unha nota, en cada guión, igual ou superior a 

catro. 

Traballo no 

laboratorio 

40% 

Valoraranse de 0 a 10 puntos. Incluirá: 

 Seriedade na realización de experiencias, respectando as normas de 

laboratorio. 

 Limpeza e recollida de material unha vez finalizada a práctica de 

laboratorio. 

 Cooperativismo no grupo e capacidade de comunicación. 

 Ter presente todo o material que se lles puidese solicitar para poder 

desenvolver as experiencias de laboratorio: caderno de laboratorio, regras, 

calculadora... 

 
 
 

Sistema de cualificación. 

 Cualificación Cuantitativa 

 O caderno de laboratorio valorarase de 0 a 10, pero suporá o 60% da nota da avaliación. Na propia 

práctica indicaráselle ao alumno ou alumna como se cualifica cada apartado. 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. 

 O traballo no laboratorio que se realice ao longo da avaliación tamén se valorará de 0 a 10 e 

suporán un 40% da nota da avaliación.  

 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 guións 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 
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 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 se demostre que un alumno/a plaxiou, poderá levar consigo que o guión lle sexa 

cualificada coa nota mínima. 

A nota total de cada avaliación sairá da suma dos dous apartados seguintes: 

 Media aritmética do caderno de laboratorio (só se fará media dos guións presentados cando a 

nota deles sexa igual ou superior a 4). Suporá o 60% da nota total. 

 40% da nota do traballo no laboratorio. 

 Para aprobar a avaliación o alumno/a deberá sumar entre os puntos anteriores unha nota igual ou 

superior a cinco 

 

 
MECANISMO/S PARA RECUPERAR UNHA PRÁCTICA NON SUPERADA 
 
Non se contempla facer recuperación das prácticas individualmente 
 

MECANISMO/S PARA RECUPERAR UNHA AVALIACIÓN NON SUPERADA 
 

Os alumnos/as terán dereito a unha recuperación por cada unha das avaliacións non superadas. 

Os/as alumnos/as que non superen unha avaliación, terán dereito a facer unha recuperación global de 
todas as prácticas realizadas en dita avaliación. A proba terá carácter escrito, combinando distinto tipo 
de cuestións (test, verdadeiro ou falso, resposta curta...) 

 

 

7.1.4 Perda da avaliación continua 
Para a consideración de situación de abandono de materia e perda da avaliación continua, seguirase o 
procedemento recollido nas NOFC e na Concreción curricular vixentes no centro. Informarase ao alumnado, a 
comezos de curso, das súas repercusións, tanto a efectos de avaliación como, de ser o caso, titulación. 
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7.2 Avaliación Final (ESO) ordinaria (BACHARELATO) 

7.2.1  Avaliación final 4º ESO 

 

O redondeo da nota cara arriba realizarase só a partir de 0,5. 

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.  

 

 

7.2.2 Avaliación ordinaria Bioloxía 2º Bacharelato 
Para superar a avaliación ordinaria é necesario superar o curso cun mínimo de 5, nese caso a cualificación final 
obterase facendo a media das cualificacións das tres avaliacións redondeando ao enteiro máis próximo, sempre 
e cando o alumno/a teña en cada unha das avaliacións un mínimo dun 3. 

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

 

Unha vez realizada a 3ª avaliación, os alumnos/as que superen a media das tres avaliacións,  sempre e 
cando o alumno/a teña en cada unha das avaliacións un mínimo dun 3, terán o curso aprobado,  e a 
cualificación final se lles calculará como a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, 
redondeando ao enteiro máis próximo. Para este alumnado, para o período comprendido entre a 3º 
avaliación e a avaliación final, propoñeranse a realización de boletíns de actividades de ampliación, que 
poderán supoñer a subida de ata 0,5 puntos, na nota media total da materia.  Aquel alumnado que 
quixese incrementar en maior medida a nota media, poderá presentarse á proba escrita prevista para 
o procedemento de recuperación de avaliacións, en cuxo caso a nota desa proba representará o 95% 
da nota e o boletín de actividades o 5%. 

 

Unha vez realizada a 3ª avaliación, para aqueles alumnos/as que non superen a media das tres 
avaliacións, propoñeranse os seguintes instrumentos e criterios de cualificación: 

 Boletíns de actividades de reforzo e recuperación da ou das avaliacións suspensas: suporá o 20% da 
nota de recuperación desa/s avaliación/s. 

Proba escrita: suporá o 80 % da nota de recuperación desa/s avaliación/s. 

  

Nese momento, os alumnos/as que superen a media das tres avaliacións terán o curso aprobado e a 
cualificación final se lles calculará como a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións, redondeando 
ao enteiro máis próximo. 

. 
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O redondeo da nota cara arriba realizarase só a partir de 0,5. 
 

 
 

7.2.3 Avaliación ordinaria Laboratorio  2º Bacharelato 
Para superar a avaliación ordinaria de maio é necesario superar o curso cun mínimo de 5. Nese caso a 
cualificación ordinaria obterase facendo a media das cualificacións das tres avaliacións redondeando ao 
enteiro máis próximo, sempre e cando cando o alumno/a teña en cada unha das avaliacións un mínimo dun 4. 

 Para este alumnado, para o período comprendido entre a  avaliación ordinaria e a avaliación extraordinaria, 
propoñerase a realización de actividades prácticas de ampliación.  

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.  

 

7.3 Avaliación extraordinaria 2º Bacharelato. 

 

7.3.1 Bioloxía 2º Bacharelato 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Proba escrita 

 O alumnado que non supere na avaliación ordinaria de maio a materia, terá 

opción a unha convocatoria extraordinaria en xuño, que consistirá nunha 

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. 

 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. 

 

7.3.2 Laboratorio 2º Bacharelato 
PROCEDEMENTOS INSTRUMENTOS 

Proba escrita 
 O alumnado que non supere, na convocatoria ordinaria de maio, a materia, 

terá opción a unha convocatoria extraordinaria, en xuño, que consistirá 

nunha proba escrita da totalidade dos contidos traballados durante o curso. 
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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. 

 

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

 
Desenvolverase a avaliación do ensino e os seus compoñentes conforme a estratexias que permitan obter 
información significativa e continua para formular xuízos e tomar decisións que favorezan a mellora de 
calidade do ensino.  
 
Para obter información do proceso de ensino empregaranse algunhas das seguintes técnicas:  

 
 Observación: directa (proceso de aprendizaxe dos alumnos) e indirecta (análise de contido da 

programación didáctica).  
 Entrevista: permitiranos obter información sobre a opinión, actitudes, problemas, motivacións etc. 

dos alumnos e das súas familias. O seu emprego adecuado esixe sistematización: definición dos seus 
obxectivos, a delimitación da información que se pensa obter e o rexistro dos datos esenciais que 
se obtiveron.  

 Cuestionarios: complementan a información obtida a través da observación sistemática e 
entrevistas periódicas. Resulta de utilidade a avaliación que realizan os alumnos sobre algún 
elementos da programación: que iniciativas metodolóxicas foron máis da súa agrado, con que 
formula de avaliación senten máis cómodos, etc.  

 
Levarase a cabo o seguimento e valoración do traballo do profesor apoiándose nos seguintes indicadores 
de logro:  
 

1 = Escaso/non logrado.  
2 = Básico.  
3 = Satisfactorio.  
4 = Excelente. 

 

 

 INDICADORES DE LOGRO DE PROCESO DE ENSINO 
VALORACIÓN 

(De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

1 O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.   
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2 Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.   

3 Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual do alumnado.   

4 Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   

5 Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.   

6 Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.   

7 Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con 
NEAE. 

  

8 Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao 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.   

 

 

 INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 
VALORACIÓN 

(De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

1 Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado   

2 Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.   

3 Elabóranse actividades atendendo á diversidade.   

4 Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 
NEAE. 

  

5 Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.   

6 Combínase o traballo individual e en equipo.   

7 Poténcianse estratexias de animación á lectura.   

8 Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.   

9 Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.   

10 Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.   

11 Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas/traballos,etc   



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO e 2º 

BACHARELATO 
 

CURSO 2022- 2023 
 

 

       Páxina 89 de 103 

12 Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados 
da corrección das probas, traballos, etc. 

  

13 Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e 
erros. 

  

14 Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.   

15 As medidas de apoio, reforzo, etc.están claramente vinculadas aos estándares.   

16 Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…   

 
 
 
 
A avaliación do proceso de ensino terá un carácter formativo, orientado a facilitar a toma de decisións para 
introducir as modificacións oportunas que nos permitan a mellora do proceso de maneira continua. Con iso 
pretendemos unha avaliación que contribúa a garantir a calidade e eficacia do proceso educativo. Todos estes 
logros e dificultades atopados serán recollidos nas Propostas de Mellora da Programación de xeito que cada 
curso escolar, a práctica docente aumente o seu nivel de calidade. 

9 ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES E SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

9.1 4º ESO 

Non aplica 
 

9.2 2º Bacharelato 

Non aplica 

10 ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE LLE PERMITAN AO 
ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS EN 
DETERMINADAS MATERIAS EN BACHARELATO  

Cando un/a  alumno/a se  matricule na materia de Bioloxía de 2º  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. 

No resto de materias impartidas polo departamento, non aplica. 
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11 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU 
COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS  

 

Ao inicio do curso, na primeira semana 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. 

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
 

Para os alumnos con dificultades de aprendizaxe, por mor de causas físicas ou debido a súa capacidade 
intelectual, adoptaránse unha serie de medidas encamiñadas a conquerir os obxectivos previstos. 

 Se a causa é física, como hipoacusia ou dificultades de visión, tomaremos as medidas oportunas para 
que estes alumnos podan seguir a clase do mellor xeito posible, colocándoos estratéxicamente, mirando 
para eles cando se fala, elaborándolles fichas ou fotocopias especiais, etc. 

 Cando a causa é unha menor capacidade intelectual, un ritmo de aprendizaxe máis lento ou caso do 
alumnado con altas capacidades, tal vez o principio máis importante sexa o da flexibilidade, aplicando 
unha combinación de métodos, técnicas e actividades diferente, para o cal recurrirase a determinadas 
estratexias: 

 Utilizar unha maior variedade de instrumentos e recursos didácticos. 
 Terán unha atención especial por parte do profesor/a, dentro da aula.  
 Modificar a estructura da proba. 
 Traballar, antes do exame, con exemplos de formato da proba 
 Darlle mais tempo para a realización de probas específicas. 
 Facilitar a realización de probas orais. 

13 ELEMENTOS TRANSVERSAIS  
 

Estratexias de animación á lectura 
En cada unha das U. D. propónselles a lectura de novas nos xornais relacionadas cos diferentes temas. Ademais 
na biblioteca do laboratorio existe unha colección de revistas científicas e obras de consulta da maioría das 
disciplinas das Ciencias Naturais, guías da natureza, claves de determinación, etc. e dicionarios científicos que 
teñen ao seu dispor que poden consultar e incluso retirar da biblioteca, previo cumprimento dunha ficha de 
préstamo. 

 
Emprego das TIC 

Como se apuntou no apartado referente á metodoloxía didáctica, aos alumnos/as proporcionaráselles 
información en presentacións que amosan: fotografías, esquemas, mapas conceptuais, páxinas interactivas, 
animacións, dicionarios, ... 
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Aos alumnos recoméndaselles estudar con apuntes mentres visualizan na presentación os diferentes vínculos, 
que lles serviran para comprender mellor os conceptos e lles facilitarán o seu estudo e comprensión. 
 

     Educación cívica 
 Intentarase concienciar ao alumnado da existencia de riscos para  a saúde humana asociados a hábitos nocivos 

coma o consumo de drogas, mala alimentación falta de exercicio físico,  así como a necesidade de destinar 

fondos públicos á investigación biomédica.  

     Prevención da violencia 
   Desde calquera tema se pode traballar esta transversal, procurando usar sempre unha linguaxe, oral e escrita,  

non discriminatoria e tomando medidas de acción positiva necesarias para a igualdade. 

 

14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 
Debido ao elevado risco de contaxio por coronavirus, non se contempla a realización de actividades 

complementarias nin extraescolares. 

 

15 MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS RESULTADOS 
ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA  

 
A programación terá un seguimento permanente por parte dos membros do departamento no relativo ao grao 
de cumprimento, proceso de ensinanza e aprendizaxe e desviación entre resultados obtidos e esperados. 

 
Tamén se irá tomando nota de todas as suxestións que vaian xurdindo co obxectivo de velar polo axuste e 
calidade da nosa programación a través do seguimento dos seguintes indicadores: 

 
 

 
INDICADORES DE LOGRO DE SEGUIMENTO DA 

PROGRAMACIÓN 

VALORACIÓN 

(De 1 a 4) 

PROPOSTAS DE 
MELLORA 

1 Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou 
proxectos a partir dos elementos do currículo. 

  

2 Adecuación da secuenciación e da temporalización das  Unidades 
didácticas / temas / proxectos. 

  

3 O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación 
e a temporalización previstas. 

  

4 Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das 
unidades, temas ou proxectos. 

  

5 Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada 
estándar. 
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6 Asignación a cada estándar do peso correspondente na 
cualificación. 

  

7 Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a 
súa avaliación. 

  

8 Asociación de cada estándar cos elementos transversais a 
desenvolver. 

  

9 Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o 
departamento. 

  

10 Adecuación da secuencia de traballo na aula.   

11 Adecuación dos materiais didácticos utilizados.   

12 Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).   

13 Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as 
consecuencias da proba. 

  

14 Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos 
estándares. 

  

15 Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos 
previos (só aplica para 2º de bacharelato) 

  

16 Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación 
continua: probas, traballos, etc. 

  

17 Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun 
exame e dunha avaliación. 

  

18 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.   

19 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación 
extraordinaria. 

  

20 Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de 
materias pendentes. 

  

21 Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas 
materias pendentes. 

  

22 Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada 
estándar. 

  

23 Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. 
vinculados aos estándares. 

  

24 Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado 
con NEAE. 

  

25 Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e 
extraescolares previstas. 

  

26 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre 
criterios de avaliación, estándares e instrumentos. 

  

27 Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os 
criterios de promoción. 

  

28 Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao 
longo do curso. 
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29 Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.   

30 Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.   

 

16 PUBLICIDADE DA PROGRAMACIÓN  
 

A programación didáctica encóntrase a libre disposición de quen queira consultala en Xefatura de Estudios en 
formato electrónico.  

 
Por outra banda, a información do funcionamento da materia é subministrada de forma resumida ao alumnado 
ao comezo de curso. 
 

17 ANEXOS RÚBRICAS 
 

Rúbrica proposta para a avaliación do caderno de aula-aula virtual-boletíns 

CRITERIOS CORRECTO 

3 

BASTANTE CORRECTO 

2 

SUFICIENTE 

1 

NON CORRECTO 

0 

Puntualidade e 
persentación 

Presenta na data 

establecida.  

Limpa, ordenada, con 
nome, datas e 
enunciados. 

Presenta na data 

establecida.  

Limpa, bastante 
ordenada, faltan datos 
como nome, datas e 
enunciados. 

Non presenta na data 

establecida.  

Limpa, ordenada, con 
nome, datas e 
enunciados. 

Non presenta na data 

establecida.  

Non mostra limpeza, 
orde. Faltan datos 
como nome, datas e 
enunciados 

Actividades Presenta todas as 
actividades propsostas 
completas, correxidas 
axeitadamente 

Presenta a maioría das 
actividades propsostas 
completas, faltan 
algunhas correccións. 

Presenta a metade 
das actividades 
propsostas completas, 
faltan algunhas 
correccións. 

Presenta poucas ou 
ningunha das 
actividades propsostas 
completas, faltan 
moitas correccións. 

Apuntamentos, 
esquemas e imaxes 

Presenta todos os 
apuntamentos, 
esquemas e imaxes 
(fotocopias) 
completos e 
correxidas 
axeitadamente. 

Presenta a amioría os 
apuntamentos, 
esquemas e imaxes 
(fotocopias) 
completos e 
correxidas 
axeitadamente. 

Presenta algúns  
apuntamentos, 
esquemas e imaxes 
(fotocopias). Faltan 
bastantes correccións. 

Presenta poucos ou 
ningún apuntamento, 
esquemas e imaxes 
(fotocopias). Faltan 
moitas correccións. 

Ortografía e 
redacción 

Non hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación.  

Presenta dous ou tres 
erros gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación. O texto 
lese con fluidez. 
Emprega linguaxe 

Presenta varios erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación. O texto 
enténdese con 
dificultade. Emprega 

Presenta moitos erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 



 
 

 

IES CHAN DO MONTE 
DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO e 2º 

BACHARELATO 
 

CURSO 2022- 2023 
 

 

       Páxina 94 de 103 

O texto lese con 
fluidez. Emprega 
linguaxe científica con 
vocabulario variado. 

científica con 
vocabulario variado. 

pouca linguaxe 
científica con 
vocabulario pouco 
variado. 

puntuación. O texto 

no se entende. 

Apenas emprega 
linguaxe científica nin 
vocabulario variado. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica para avaliar a competencia clave Competencia matemática e competencias básicas e ciencia e tecnoloxía 
(CMCT) 

 

CRITERIO NOTABLE 

4 

BEN 

3 

SUFICIENTE 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Interese e coidado do 
medio ambiente e os 
seres vivos 

Respecta o medio 
ambiente e os 
organismos que o 
habitan. Actúa de 
xeito responsable  
ssobre o medio 
ambiente 
comprendendo as 
futuras repercusións. 

Fai un uso 
responsable dos 
recursos naturais 
promovendo un 
desenvolvemento 
sostible. 

Respecta o medio 
ambiente e os 
organismos que o 
habitan. Actúa de 
xeito bastante 
responsable  sobre o 
medio ambiente 
comprendendo as 
futuras repercusións. 

Fai un uso bastante 
responsable dos 
recursos naturais 
promovendo un 
desenvolvemento 
sostible. 

Pouco respecto polo  
medio ambiente e os 
organismos que o 
habitan. Actúa de 
xeito  pouco 
responsable  sobre o 
medio ambiente non 
comprende todas  as 
futuras repercusións. 

Fai un uso 
medianamente 
responsable dos 
recursos naturais  non 
promovendo un 
desenvolvemento 
sostible. 

Non respecta o medio 
ambiente e os organismos 
que o habitan. Actúa de 
xeito irresponsable  sobre 
o medio ambiente, non 
comprende as futuras 
repercusións. 

Fai un uso moi 
irresponsable dos recursos 
naturais. Non promove un 
desenvolvemento sostible. 

Hábitos de vida 
saudables 

Segue sempre hábitos 
de vida saudable en 
canto a alimentación e 
exercicio físico. 

Rexeita 
completamente o 
consumo drogas, 
incluso das 

Segue bastante 
hábitos de vida 
saudable en canto a 
alimentación e 
exercicio físico. 

Rexeita 
completamente o 
consumo drogas, 
aceptando das 

Segue algún hábitos 
de vida saudable en 
canto a alimentación e 
exercicio físico. 

Rexeita 
completamente o 
consumo drogas, 
incluso das 

Non segue  hábitos de vida 
saudable en canto a 
alimentación e exercicio 
físico. 

Defende  o consumo de 
certas drogas. 

Non analiza de forma 
crítica a visión social da 
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consideradas “drogas 
legais” 

Analiza de forma 
crítica a visión social 
da estética do corpo 
fronte ao seu coidado 
saudable. 

consideradas “drogas 
legais” 

Analiza de forma 
crítica a visión social 
da estética do corpo 
fronte ao seu coidado 
saudable. 

consideradas “drogas 
legais” 

Analiza de forma 
crítica a visión social 
da estética do corpo 
fronte ao seu coidado 
saudable. 

estética do corpo fronte ao 
seu coidado saudable. 

Avances científicos Recoñece a 
importancia e as 
repercusións dos 
avances científicos na 
vida cotiá. 

Aplica o método 
científico para sa 
resolución de 
problemas cotiás. 

Manexa con fluidez os 
coñecementos en 
tecnoloxía e ciencia 
para buscar solucións 

Recoñece a 
importancia e as 
repercusións dos 
avances científicos na 
vida cotiá. 

Aplica o método 
científico nalgunhas 
ocasiónspara sa 
resolución de 
problemas cotiás. 

Manexa con bastante 
fluidez os 
coñecementos en 
tecnoloxía e ciencia 
para buscar solucións 

Recoñece con 
dificultade  a 
importancia e as 
repercusións dos 
avances científicos na 
vida cotiá. 

Cústalle aplicar o 
método científico para 
sa resolución de 
problemas cotiás. 

Manexa 
ocasionalmente os 
coñecementos en 
tecnoloxía e ciencia 
para buscar solucións 

Non recoñece a 
importancia e as 
repercusións dos avances 
científicos na vida cotiá. 

Non aplica o método 
científico para sa 
resolución de problemas 
cotiás. 

Non manexa 
coñecementos en 
tecnoloxía e ciencia para 
buscar solucións 

Manexo de 
elementos 
matemáticos 

Coñece os elementos 
matemáticos básicos: 
operacións, 
magnitudes, unidades, 
porcentaxes, 
proporcións, formas 
xeométricas, etc. 

Prantexa problemas 
de xeito razoado.. 

Comprende e 
interpreta con fluidez 
a información 
presentada en 
formato gráfico. 

Exprésase con 
propiedade na 
linguaxe matemática. 

Coñece case todos os 
elementos 
matemáticos básicos: 
operacións, 
magnitudes, unidades, 
porcentaxes, 
proporcións, formas 
xeométricas, etc. 

Prantexa 
frecuentemente 
problemas de xeito 
razoado.. 

Comprende e 
interpreta con alguna 
dificultade a 
información 
presentada en 
formato gráfico. 

Exprésase con 
bastante propiedade 
na linguaxe 
matemática. 

Coñece algúns 
elementos 
matemáticos básicos: 
operacións, 
magnitudes, unidades, 
porcentaxes, 
proporcións, formas 
xeométricas, etc. 

Prantexa 
ocasionalmente 
problemas de xeito 
razoado.. 

Comprende e 
interpreta con 
dificultade a 
información 
presentada en 
formato gráfico. 

Exprésase 
ocasionalmente con 
propiedade na 
linguaxe matemática 

Descoñece a mayoría dos 
elementos matemáticos 
básicos. 

Non logra prantexar 
problemas de xeito 
razoado.. 

Non comprende nin 
interpreta  información 
presentada en formato 
gráfico. 

Exprésase con moita 
dificultadepropiedade na 
linguaxe matemática. 

Manexo de 
instrumentos de 
medida e aparellos de 
laboratorio 

Manexa sen problema 
aparellos de uso cotiá: 
balanza, termómetro, 
polea, tesoiras, etc, e 
de laboratorio. 

Manexa  sen 
dificultade a maioría 
aparellos de uso cotiá: 
balanza, termómetro, 

Manexa só algúns 
aparellos de uso cotiá: 
balanza, termómetro, 
polea, tesoiras, etc, e 
de laboratorio. 

Manexa con problema 
aparellos de uso cotiá: 
balanza, termómetro, 
polea, tesoiras, etc, e de 
laboratorio. 
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Respecta as normas 
básicas da súa 
utilización. 

polea, tesoiras, etc, e 
de laboratorio. 

Respecta as normas 
básicas da súa 
utilización. 

Respecta case sempre 
as normas básicas da 
súa utilización. 

Non respecta a miúdo as 
normas básicas da súa 
utilización. 

 

 

 

 

 

Rúbrica para avaliar a competencia clave Comunicación lingüística (CCL) 

CRITERIO NOTABLE 

4 

BEN 

3 

SUFICIENTE 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Comprensión oral e 
escrita 

Comprende sen 
dificultade  o sentido 
das comunicacións 
orais e dos textos 
escritos. 

Identifica sen 
problema a idea 
principal nunha 
comunicación oral ou 
nun texto. 

Le habitualmente. 

Comprende sen moita 
dificultade  o sentido 
das comunicacións 
orais e dos textos 
escritos. 

Identifica sen 
problema a idea 
principal nunha 
comunicación oral ou 
nun texto. 

Le con frecuencia. 

Comprende con 
algunhas dificultades  
o sentido das 
comunicacións orais e 
dos textos escritos. 

Identifica con  
problema a idea 
principal nunha 
comunicación oral ou 
nun texto. 

Le ás veces. 

Non comprende  o 
sentido das 
comunicacións orais e 
dos textos escritos. 

Non identifica a idea 
principal nunha 
comunicación oral ou 
nun texto. 

Le puntualmente. 

Expresión oral e 
escrita. 

Exprésase 
correctamente, tanto 
de forma oral como 
por escrito, utilizando 
unha linguaxe 
axeitada ao nivel 
académico do 
alumno/a 

Cita sempre as fontes 
de información 
empregadas para a 
elaboración de 
documentos. 

 

Exprésase con 
bastante corrección, 
tanto de forma oral 
como por escrito, 
utilizando unha 
linguaxe axeitada ao 
nivel académico do 
alumno/a 

Cita case sempre as 
fontes de información 
empregadas para a 
elaboración de 
documentos. 

 

Exprésase con algunas 
dificultades, tanto de 
forma oral como por 
escrito, utilizando 
unha linguaxe 
medianamente 
axeitada ao nivel 
académico do 
alumno/a 

Cita sás veces as 
fontes de información 
empregadas para a 
elaboración de 
documentos. 

Exprésase con moitas 
dificultades, tanto de 
forma oral como por 
escrito, utilizando 
unha linguaxe inferior 
ao nivel académico do 
alumno/a 

Cita poucas veces as 
fontes de información 
empregadas para a 
elaboración de 
documentos. 
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Normas de 
comunicación 

Respecta sempre as 
normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor, etc. 

Respecta, a maioría 
das veces, as normas 
de comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor, etc. 

Respecta 
suficientemente as 
normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor, etc. 

Raramente respecta 
as normas de 
comunicación en 
calquera contexto: 
quenda de palabra, 
escoita atenta ao 
interlocutor, etc. 

Comunicación 
noutras línguas 

Utiliza con soltura os 
coñecementos 
noutras linguas para a 
procura de 
información. 

Utiliza con dificultade 
os coñecementos 
noutras linguas para a 
procura de 
información. 

Apenas utiliza os 
coñecementos 
noutras linguas para a 
procura de 
información. 

Non utiliza os 
coñecementos 
noutras linguas para a 
procura de 
información. 

 

 

Rúbrica para avaliar a Competencia dixital (CD) 

CRITERIO NOTABLE 

4 

BEN 

3 

SUFICIENTE 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Tecnoloxía da 
información 

Emprega sempre 
diferentes fontes na 
procura de 
información, 
contrastando e 
seleccionando sempre 
as máis fiables. 

Presenta 
corectamente en 
formato dixital 
información de 
elaboración propia 
utilizando fontes de 
información obtidas a 
través de medios 
tecnolóxicos. 

Emprega poucas 
fontes na procura de 
información, 
contrastando e 
seleccionando sempre 
as máis fiables. 

Presenta 
corectamente en 
formato dixital 
información de 
elaboración propia 
utilizando fontes de 
información obtidas a 
través de medios 
tecnolóxicos. 

Emprega  sempre a 
mesma fonte na 
procura de 
información. 

Presenta, 

 de forma sinxela, en 
formato dixital 
información de 
elaboración propia. 

Emprega  sempre a 
mesma fonte na 
procura de 
información. 

Apenas presenta, en 
formato dixital 
información de 
elaboración propia. 

Comunicación 
audiovisual 

Utiliza as distintas 
canles de 
comunicación 
audiovisual na 
obtención e 
transmisión da 
información. 

Comprende e valora 
críticamente as 
mensaxes que 
aparecen nos 
diferentes medios de 
comunicación. 

Utiliza poucas canles 
de comunicación 
audiovisual na 
obtención e 
transmisión da 
información. 

Comprende 
críticamente as 
mensaxes que 
aparecen nos medios 
de comunicación. 

Utiliza unha canle de 
comunicación 
audiovisual na 
obtención e 
transmisión da 
información. 

Cústalle analizar 
críticamente as 
mensaxes que 
aparecen nos medios 
de comunicación. 

Utiliza unha canle de 
comunicación 
audiovisual na 
obtención e 
transmisión da 
información. 

Influenciable 
fácilmente polas 
mensaxes que 
aparecen nos medios 
de comunicación. 
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Utilización de 
ferramentas dixitais 

Manexa con soltura 
ferramentas dixitais, 
coñece os avances 
tecnolóxicos que  
facilitan o traballo e a 
vida diaria. 

Fai un uso correcto 
das ferramentas 
dixitais, sen entrar en 
páxinas como chats ou 
semellanes. 

Manexa con soltura 
ferramentas dixitais, 
pero descoñece os 
avances tecnolóxicos 
máis recientes. 

Fai un uso correcto 
das ferramentas 
dixitais, sen entrar en 
páxinas como chats ou 
semellanes. 

Manexa con 
dificultade 
ferramentas dixitais, e 
descoñece os avances 
tecnolóxicos máis 
recientes. 

Ás veces entra en 
páxinas como chats ou 
semellanes. 

Manexa con moita 
dificultade 
ferramentas dixitais, e 
descoñece os avances 
tecnolóxicos máis 
recientes. 

Frecuentemente entra 
en páxinas como chats 
ou semellanes. 

 

 

 

 

Rúbrica para avaliar a competencia clave Competencia e expresións culturais (CEC) 

CRITERIO NOTABLE 

4 

BEN 

3 

SUFICIENTE 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Respecto polas 
manifestacións 
culturais propias e 
alleas. 

Valora e respecta o 
patrimonio cultural en 
todalas súas 
manifestacións. 
Entende a 
interculturalidade 
como fonte de riqueza 
persoal e cultural. 

Elabora sempre 
presentacións e 
traballos con sentido 
estético. 

Valora e respecta o 
patrimonio cultural en 
todalas súas 
manifestacións. 
Entende a 
interculturalidade 
como fonte de riqueza 
persoal e cultural. 

Elabora  presentacións 
e traballos con 
bastante sentido 
estético. 

Respecta o patrimonio 
cultural en todalas 
súas manifestacións.  

Elabora  presentacións 
e traballos con 
suficiente sentido 
estético. 

Respecta  
minimamente o 
patrimonio cultural en 
nalgunhas das súas 
manifestacións.  

Elabora  presentacións 
e traballos con pouco 
ou ningún sentido 
estético. 

Expresión cultural e 
artística 

Aprecia claramente os 
valores do patrimonio 
natural rexeitando 
todas aquelas accións 
que podan 
prexudicalo. 

Aprecia  os valores do 
patrimonio natural 
rexeitando as  accións 
máis graves que 
podan prexudicalo. 

Recoñece con 
dificultade  os valores 
do patrimonio natural 
e rexeita as  accións 
máis graves que 
podan prexudicalo. 

Non recoñece  os 
valores do patrimonio 
natural nin  penaliza 
as  accións máis 
graves que podan 
prexudicalo. 

 

 

Rúbrica para avaliar a competencia clave Competencias sociais e cívicas (CSC) 

CRITERIO NOTABLE 

4 

BEN 

3 

SUFICIENTE 

2 

INSUFICIENTE 

1 
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Educación cívica e 
constitucional 

Aplica sempre os 
dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no 
contexto da escola, 
propios dun país 
democrático. 

Aplica, na mayoría dos 
casos, os dereitos e 
deberes da 
convivencia cidadá no 
contexto da escola, 
propios dun país 
democrático. 

Aplica, con certa 
frecuencia, os dereitos 
e deberes da 
convivencia cidadá no 
contexto da escola, 
propios dun país 
democrático. 

Aplica moi pouco os 
dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no 
contexto da escola, 
propios dun país 
democrático. 

Relación cos demais 

Ten moita  capacidade 
de diálogo en 
situacións de 
convivencia e traballo 
e para a resolución de 
conflictos. 

Respecta e  
comprende opinións 
alleas. 

Ten bastante  
capacidade de diálogo 
en situacións de 
convivencia e traballo 
e para a resolución de 
conflictos. 

Respecta e trata de 
comprender opinións 
alleas. 

Ten capacidade media 
de diálogo  en 
situacións de 
convivencia e traballo 
e para a resolución de 
conflictos. 

Respecta pero cústalle  
comprender opinións 
alleas. 

Non ten   capacidade 
de diálogo en 
situacións de 
convivencia e traballo 
e para a resolución de 
conflictos. 

Respecta moi pouco 
as opinións alleas. 

Compromiso social Recoñece con 
claridade as 
diferencias 
socioeconómicas, 
sanitarias, etc., ás que 
están sometidos 
moitos pobos do 
planeta polo que 
valora esforzos das 
ONG.   Involúcrase ou 
promove con 
facilidade accións cun 
fin social. 

Valora positivamente 
a existencia de grupos 
de defensa da 
natureza e o medio 
ambiente que 
traballan na súa 
defensa. 

Recoñece con 
claridade as 
diferencias 
socioeconómicas, 
sanitarias, etc., ás que 
están sometidos 
moitos pobos do 
planeta. Involúcrase 
nalgunhas  accións 
cun fin social. 

Valora positivamente 
a existencia de grupos 
de defensa da 
natureza e o medio 
ambiente que 
traballan na súa 
defensa. 

Recoñece as 
diferencias 
socioeconómicas, 
sanitarias, etc., ás que 
están sometidos 
moitos pobos do 
planeta. Involúcrase 
moi pouco en accións 
cun fin social. 

Valora positivamente 
a existencia de grupos 
de defensa da 
natureza e o medio 
ambiente que 
traballan na súa 
defensa. 

Recoñece as 
diferencias 
socioeconómicas, 
sanitarias, etc., ás que 
están sometidos 
moitos pobos do 
planeta. Non se 
involucra en accións 
cun fin social. 

É indiferente ante a 
existencia de grupos 
de defensa da 
natureza e o medio 
ambiente que 
traballan na súa 
defensa. 

 

 

Rúbrica para avaliar a competencia clave Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEP) 

CRITERIO NOTABLE 

4 

BEN 

3 

SUFICIENTE 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Autonomía persoal 

É moi constante no 
traballo, 
responsabilízase 
sempre das tarefas 
encomendadas e da 
conta delas, 
organizando e 

É bastante constante 
no traballo, 
responsabilízase  das 
tarefas 
encomendadas. 
Organiza  e planifica 
regularmente as 

É constante no 
traballo, 
responsabilízase  das 
tarefas 
encomendadas. Non 
sempre organiza  e 
planifica 

Moi pouco constante 
no traballo. Non 
organiza nin planifica 
as tarefas a curto e 
longo prazo. 
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planificando as tarefas 
a curto e longo prazo. 

Recoñece as propias 
limitacións amosando 
afán de superación no 
traballo diario. 

tarefas a curto e longo 
prazo. 

Recoñece as propias 
limitacións amosando 
afán de superación no 
traballo diario. 

correctamente as 
tarefas a curto e longo 
prazo. 

Cústalle recoñece as 
propias limitacións no 
traballo diario. 

Non recoñece as 
propias limitacións no 
traballo diario. 

 

Liderato 

 

Coordina tarefas e 
tempos no traballo en 
grupo, confiando na 
posibilidade de acadar 
os obxectivos. 

Prioriza sempre a 
consecución dos 
obxectivos de grupo 
sobre os intereses 
persoais. 

Coordina con algunhas  
dificultades tarefas e 
tempos no traballo en 
grupo.      Prioriza, na 
maioría das ocasións, 
a consecución dos 
obxectivos de grupo 
sobre os intereses 
persoais. 

Coordina con 
bastantes  dificultades 
tarefas e tempos no 
traballo en grupo.      
Cústalle priorizar  a 
consecución dos 
obxectivos de grupo 
sobre os intereses 
persoais. 

Non coordina tarefas 
e tempos no traballo 
en grupo.          Non 
prioriza  a consecución 
dos obxectivos de 
grupo sobre os 
intereses persoais. 

Creatividade 

Xera con moita 
facilidade novas 
posibilidades dende 
coñecementos previos 
dun tema. 

Atopa posibilidades no 
ámbito, que outros 
non aprecian. 

Xera, nalgunhas 
ocasión, novas 
posibilidades dende 
coñecementos previos 
dun tema. 

 

Xera puntualmente 
novas posibilidades 
dende coñecementos 
previos dun tema. 

 

Nunca xera  novas 
posibilidades dende 
coñecementos previos 
dun tema. 

 

Emprendemento 

Optimiza sempre os 
recursos materiais e 
persoais para a 
consecución dos 
obxectivos. Mostra 
moita iniciativa 
persoal para iniciar ou 
promover novas 
accións. 

Actúa sempre con 
responsabilidade 
social e sentido ético 
no traballo. 

Optimiza con 
frecuencia os recursos 
materiais e persoais 
para a consecución 
dos obxectivos. 
Mostra bastante 
iniciativa persoal para 
iniciar ou promover 
novas accións. 

Actúa  con 
responsabilidade 
social e sentido ético 
no traballo. 

Optimiza con 
dificultades os 
recursos materiais e 
persoais para a 
consecución dos 
obxectivos. Mostra 
pouca iniciativa 
persoal para iniciar ou 
promover novas 
accións. 

Actúa  con 
responsabilidade 
social e sentido ético 
no traballo. 

Non optimiza os 
recursos materiais e 
persoais para a 
consecución dos 
obxectivos. Mostra 
nula iniciativa persoal 
para iniciar ou 
promover novas 
accións. 

Actúa  con pouca 
responsabilidade 
social e sentido ético 
no traballo. 

 

Rúbrica para avaliar a competencia clave Aprender a aprender (CAA) 

CRITERIO NOTABLE 

4 

BEN 

3 

SUFICIENTE 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Perfil de aprendiz 

Identifica 
potencialidades 
persoais: estilos de 
aprendizaxe, 

Xestiona 
correctamente  os 
recursos e 
motivacións persoais 

Xestiona con 
dificultades os 
recursos e 
motivacións persoais 

Non xestiona os 
recursos e 
motivacións persoais 
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intelixencias 
múltiples.      Xestiona 
con facilidade os 
recursos e 
motivacións persoais 
en favor da 
aprendizaxe. 

Xera axeitadamente 
estratexias para 
aprender en distintos 
contextos. 

en favor da 
aprendizaxe. 

Xera ocasionalmente 
estratexias para 
aprender en distintos 
contextos. 

en favor da 
aprendizaxe. 

Apenas xera 
estratexias para 
aprender en distintos 
contextos. 

en favor da 
aprendizaxe. 

Non xera  estratexias 
para aprender en 
distintos contextos. 

Ferramentas para 
estimulalo 
pensamento 

Aplica con facilidade 
estratexias para a 
mellora do 
pensamento creativo, 
crítico, emocional... 

Desenvolve 
estratexias para 
favorecer a 
comprensión dos 
contidos. 

Aplica con facilidade 
estratexias para 
favorecer a 
comprensión dos 
contidos. 

Aplica con dificultade 
estratexias para 
favorecer a 
comprensión dos 
contidos. 

Non aplica estratexias 
para favorecer a 
comprensión dos 
contidos. 

Planificación e 
avaliación da 
aprendizaxe 

Planifica os recursos 
necesarios e os pasos 
que se deben realizar 
no proceso de 
aprendizaxe. Segue os 
pasos establecidos e 
toma decisións sobre 
os seguintes en 
función dos resultados 
dos anteriores. 

Avalia sempre a 
consecución dos 
obxectivos e tomar 
conciencia dos 
procesos de 
aprendizaxe. 

Segue os pasos 
establecidos que se 
deben realizar no 
proceso de 
aprendizaxe e toma 
decisións sobre os 
seguintes en función 
dos resultados dos 
anteriores. 

Avalia con frecuencia 
a consecución dos 
obxectivos e tomar 
conciencia dos 
procesos de 
aprendizaxe. 

Segue os pasos 
establecidos que se 
deben realizar no 
proceso de 
aprendizaxe. Avalia 
con frecuencia a 
consecución dos 
obxectivos e tomar 
conciencia dos 
procesos de 
aprendizaxe. 

Non segue os pasos 
establecidos que se 
deben realizar no 
proceso de 
aprendizaxe, nin toma 
conciencia dos 
obxectivos que 
debería ter cumplidos. 

 

 

Rúbrica proposta para a avaliación de probas obxectivas e guión de prácticas 

CRITERIOS Excelente (90 – 

100%)  

Bo (80 – 60%) Satisfactorio (50 – 

40%)  

Deficiente (40 – 0,0%) 

Contesta 
especificamente ao 
que se lle pregunta 

Sí, interpreta 
correctamente a 
pregunta e a súa 

Sí, interpreta 
correctamente a 
pregunta e responde 

Sí, interpreta 

correctamente a 

pregunta pero a 

resposta non é clara 

Non interpreta 

correctamente a 

pregunta e responde de 

xeito xeral, tratando de 
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Número de respostas 
contestadas 

resposta é concreta, 
clara e concisa.  

Utiliza unha linguaxe 

axeitada ao seu nivel 

académico. 

Responde a todas as 

preguntas. 

clara e 
concretamente.  

Non utiliza unha 

linguaxe axeitada ao 

seu nivel académico. 

Responde polo menos 

ao 90% das 

preguntas. 

nin concreta, nin 

utiliza unha linguaxe 

axeitada ao seu nivel 

académico. 

Responde entre o 70 

– 80% das preguntas. 

incluir a resposta no 

desenvolvemento da 

pregunta. 

Responde menos do 

60% das preguntas. 

Presentación 
Gramática e 
ortografía 

 

 

Todas as respostas 

están presentadas 

con limpeza e 

pulcritude. Entrega 

na data solicitada. 

Non hai erros 
gramaticais, 
ortográficos ou de 
puntuación.  

O texto lese con 

fluidez. 

A maioría das 

respostas están 

presentadas con 

limpeza e pulcritude. 

Entrega na data 

solicitada. 

Presenta dous ou tres 

erros gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. O texto 

lese con fluidez. 

Poucas respostas 

están presentadas 

con limpeza e 

pulcritude. Non 

entrega na data 

solicitada. 

Presenta varios erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. O texto 

enténdese con 

dificultade. 

A maioría das respostas 

non están presentadas 

con limpeza e 

pulcritude. Non entrega 

na data solicitada. 

Presenta moitos erros 

gramaticais, 

ortográficos ou de 

puntuación. O texto no 

se entende. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica proposta para a avaliación dos problemas de Xenética 

CRITERIOS Excelente (90 – 
100%)  

Bo (80 – 60%) Satisfactorio (50 
– 40%)  

Deficiente (40 – 
0,0%) 

Prantexamento do 
problema  

Plantexa 
correctamente o 
problema, 

Plantexa 
correctamente o 
problema, 

Plantexa 
correctamente o 
problema, 

Plantexa 
correctamente o 
problema, 
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expresa os 
fenotipos e 
xenotipos, así 
como a relación 
entre eles. 

expresa os 
fenotipos e 
xenotipos, así 
como a relación 
entre eles. 

expresa os 
fenotipos e 
xenotipos. 

expresa os 
fenotipos e 
xenotipos. 

Obtención dos 

gametos 

Extrae 
correctamente os 
gametos e indica 
a proporción de 
cada un deles 

Extrae 
correctamente os 
gametos e indica 
a proporción de 
cada un deles. 

Extrae 
correctamente os 
gametos.  

Non extrae 
correctamente os 
gametos.  

Realización do 

cruzamento 

Realiza 
correctamente o 
cruzamento. 

Realiza 
correctamente o 
cruzamento.  

Realiza 
correctamente o 
cruzamento. 

Realiza o 
cruzamento cos 
gametos 
extraídos. 

Resultados 

Expresa 
correctamente os 
resultados 
indicando os 
fenotipos e 
xenotipos e a 
proporción de 
cada un deles.  

Expresa 
correctamente os 
resultados, 
indicando os 
fenotipos e 
xenotipos e a 
proporción de 
cada un deles. 

Expresa 
correctamente o 
resultado 
indicando os 
fenotipos e 
xenotipos pero 
non indica a 
proporción de 
cada un deles. 

Expresa o 
resultado 
indicando os 
fenotipos e 
xenotipos, non 
indica a 
proporción de 
cada un deles. 

Presentación 

Presentación 
esmerada e 
ordenada, utiliza 
o taboleiro de 
Punnet cando é 
necesario Razona 
o resultado. 

Presentación 
ordenada, utiliza 
o taboeliro de 
Punnet cando é 
necesario.  

Presentación 
ordenada, utiliza 
o taboleiro de 
Punnet cando é 
necesario.  

Presentación 
desordenada, non 
relaciona os 
xenotipos cos 
fenotipos, non 
indica 
porcentaxes, non 
utiliza o taboleiro 
de Punnet aínda 
que fose 
necesario. Non 
razona o 
resultado  

 

 
    Asdo. Susana Montes Diéguez, Xefa do departamento de Bioloxía e Xeoloxía 
 
         Marín , 15 de Setembro de 2022 


