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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

O IES Celanova Celso Emilio Ferreiro ubicado na vila de Celanova, recolle ao alumnado 
de toda a comarca ( concellos de A Merca, Cartelle, Celanova, A Bola, Ramirás, Gomesende, 
Quintela de Leirado). Trátase dunha zona rural, feito que é moi favorable para a materia de 
Bioloxía e Xeoloxía polos coñecementos previos que normalmente presenta o alumnado. En 
primeiro de ESO queremos aproveitar este feito para que o alumnado complete o  coñecemento 
do seu contorno, valore e respecte a biodiversidade que habita nel, tome conciencia do elevado 
valor medioambiental da súa comarca, e descobra e colabore no coidado e preservación do seu 
patrimonio natural. 

 

A área de Bioloxía e Xeoloxía, en primeiro de ESO debe contribuír a que o alumnado 

desenvolva as competencias clave deste nivel educativo, pondo especial atención na adquisición 
da competencia científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois, unicamente de 
adquirir coñecementos relacionados coa bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado 
aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller datos, tomar decisións, ter 
curiosidade, iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a un mellor 
desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social e personal, ao 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. 

 

Perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando un nivel 
competencial que conduza o alumnado a non perder o interese que ten desde o comezo da súa 
temperá actividade escolar por non deixar de aprender. 

 

En primeiro da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e a 
súa interacción coa Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do 
ambiente ten para todos os seres vivos. Preténdese tamén que os alumnos e as alumnas 
entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente polas repercusións que ten sobre a 
súa saúde. Así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das 
consecuencias que estas teñen na súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a 
investigación ten nos avances médicos e no impacto da calidade de vida das persoas. 

Neste primeiro curso, tanto o bloque "Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía 
científica" coma o bloque “Proxecto de investigación” non se tratan de bloques illados e 
independentes dos demais, senón que están implícitos en cada un deles e son a base para a 
súa concreción. 

 

En Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO, o currículo parte do mundo macroscópico, 
máis concreto, observable e identificable polo alumnado (como a Terra no Universo,a Hidrosfera, 
a Xeosfera, a Atmosfera e a Biosfera, a biodiversidade no planeta Terra e os ecosistemas). 

 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado desenvolveras competencias 
esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método científico. Entre estas 
competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da realización de tarefas en 
grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar 
presentacións e defender as opinións propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas 
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deberán desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a 
argumentación en público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar 
actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre os grandes avances científicos da 
actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e 
utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de laboratorio. 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un 
carácter eminentemente práctico, baseado na realización dalgunhas e adecuadas tarefas 
experimentais, adaptadas ao nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias 
no manexo de material de laboratorio, microscopios, material de campo, recollida de mostras, 
resolución de problemas e todos os que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa 
formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao 
longo do currículo preséntanse actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas 
novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos.  

 

Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESOha permitir que osalumnos e as 
alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con respecto 
por si mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu 
dispor; a ser responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender 
e descubrir. 
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2. OBXECTIVOS XERAIS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 
 
 
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos 

demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 

oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 

crítico, incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e da 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 nun 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 castelá e, se a 

houbese, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexas, e 
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iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 

l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e dos 

demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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, e contribuír 

así 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 nasúa conservación e nasúamellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 

cara aoexerciciodestedereito. 

 

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

mantementodaidentidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun       contexto plurilingüe, que permite a comunicación conoutraslinguas, en 

especial coas pertencentes á comunidadelusófona. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO 

DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben 

participar no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de 

acordo coas especificacións da lei, son: 

1.ª Comunicación lingüística. 

2.ª Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.ª Competencia dixital. 
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4.ª Aprender a aprender.  

5.ª Competencias sociais e cívicas.  

6.ª Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.ª Conciencia e expresións culturais. 

                Na área de Bioloxía e Xeoloxía incidiremos no adestramento de todas as 

competencias de xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

O método científico vai ser un elemento importante dentro desta área, polo cal, traballaremos 

con aspectos relacionados que teñan que ver coa adquisición de ferramentas que fagan posible o 

bo desempeño do alumnado na materia.  

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

• Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as 

repercusións para a vida futura. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender 

o que acontece ao noso redor e responder a preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

• Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 

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

• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

 

Comunicación lingüística 

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita cobran moito sentido xa que facilitan chegar á 

comprensión profunda do que pretende esta área. Será interesante adestrar estes aspectos ao 

longo de todas as unidades como ferramentas básicas para adquirir destrezas desde esta 

competencia. Para iso, en cada unidade didáctica, adestraremos polo menos un descritor de cada 

un destes indicadores.  

Os descritores aos que lles daremos prioridade serán: 

• Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 

gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

Competencia dixital  
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A sociedade na que vivimos crea a necesidade de traballar de xeito transversal esta 

competencia. Terase que dotar o alumnado de ferramentas para a óptima adquisición de 

coñecemento en todas as áreas e idades. 

 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 

Conciencia e expresións culturais 

Desde a área de Bioloxía e Xeoloxía podemos adestrar aspectos desta competencia que nos 

levan á adquisición de valores e actitudes que teñen que ver coa interculturalidade, os 

pensamentos diverxentes, as crenzas...  

Polo que nesta área traballaremos os seguintes descritores:  

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e gusto pola 

estética no ámbito cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

 

Competencias sociais e cívicas 

Esta competencia favorece ser crítico ante diferentes situacións, ante investigacións sobre 

avances científicos... Así mesmo, pretende traballar todos aqueles aspectos que fomentan unha 

reflexión ante situacións de hoxe, que fan posible que o alumnado creza e madure adquirindo 

ferramentas que o van levar a posuír un criterio propio o día de mañá.   

Para iso adestraremos os seguintes descritores:  

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

• Mostrar dispoñibilidade para participar activamente en ámbitos de participación establecidos. 

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

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  

O adestramento de habilidades emprendedoras no deseño de calquera tarefa vai facer posible 

unha óptima xestión de recursos materiais e persoais, polo que nesta área, e en calquera, o 

alumnado crecerá en autonomía, en liderado e verase capaz de acoller con entusiasmo calquera 
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labor que se lle encomende. Por iso, será importante que se adestren de forma eficiente e eficaz 

os seguintes descritores: 

 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 

Aprender a aprender 

Esta competencia lévanos a coidar os procesos de aprendizaxe do alumnado e a metodoloxía 

empregada para a óptima adquisición dos contidos de calquera área. Por iso, traballaremos e 

adestraremos cada un dos descritores de forma que aseguremos a consecución de obxectivos 

formulados previamente.  

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

• Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de aprendizaxe. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 

4. VINCULACION ENTRE OBXECTIVOS,SECUENCIACIÓN E 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS, CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN,ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

,COMPETENCIAS CLAVE E ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS.MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA 

AVALIACIÓN POSITIVA,INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

4.1. OBXECTIVOS,SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS,CRITERIOS 

DE AVALIACIÓN,ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE,COMPETENCIAS CLAVE E ELEMENTOS 

TRANSVERSAIS 

Para esta materia temos a seguinte concreción:  

 

 

 



IES Celanova.Celso Emilio Ferreiro 10 

  

 Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

 Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica   

 H 

 O 

 B1.1. O vocabulario científico 
na expresión oral e escrita. 

 B1.1. Utilizar adecuadamente o 
vocabulario científico nun 
contexto preciso e adecuado ao 
seu nivel. 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis 
frecuentes do vocabulario científico, e 
exprésase de xeito correcto tanto 
oralmente como por escrito. 

 CCL 

 CMCCT 

 CL  

 EOE 

 B 

 e 

 f 

 g 

 h 

 m 

 o 

 B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 

 B1.3. Experimentación en 
bioloxía e xeoloxía: obtención, 
selección e interpretación de 
información de carácter 
científico a partir da selección 
e a recollida de mostras do 
medio natural ou doutras 
fontes. 

 B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a información de 
carácter científico, e utilizala para 
formar unha opinión propia, 
expresarse con precisión e 
argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural e 
a saúde. 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e 
interpreta a información de carácter 
científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

 CD 

 CAA 

 CL 

 TIC 

 EOE 

 CA 

 BXB1.2.2. Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso, 
utilizando diversos soportes. 

 CD 

 CCL 

 EOE 

 TIC 

 BXB1.2.3. Utiliza a información de 
carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

 CAA 

 CCL 

 E 

 ECC 

 V 

 B 

 f 

 g 

 B1.4. Planificación e 
realización do traballo 
experimental, e interpretación 
dos seus resultados. 

 B1.5. Normas de seguridade 
no laboratorio, e coidado dos 
instrumentos e do material. 

 B1.3. Realizar un traballo 
experimental coa axuda dun 
guión de prácticas de laboratorio 
ou de campo, describir a súa 
execución e interpretar os seus 
resultados. 

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as 
normas de seguridade no laboratorio, 
e coida os instrumentos e o material 
empregado. 

 CMCCT 

 CSC 

 CL 

 ECC 

 V 

 BXB1.3.2. Desenvolve conautonomía 
a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material básico 
de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as 
súas observacións e interpreta os 
seus resultados. 

 CSIEE 

 CMCCT 

 CAA 

 E 

 EOE 

 ECC 

 

 Bloque 2. A Terra no universo   

 F  B2.1. Principais modelos 
sobre a orixe do Universo.  

 B2.1. Recoñecer as ideas 
principais sobre a orixe do 
Universo, e a formación e a 
evolución das galaxias. 

 BXB2.1.1. Identifica as ideas 
principais sobre a orixe do universo. 

 CMCCT  CL 

 F 

 l 

 B2.2. Compoñentes do 
Universo. 

 B2.3. Características do 
Sistema Solar e dos seus 
compoñentes.  

 B2.4. Concepcións sobre o 
Sistema Solar ao longo da 
historia. 

 B2.2. Expor a organización do 
Universo e do Sistema Solar, así 
como algunhas das concepcións 
que sobre este sistema 
planetario se tiveron ao longo da 
historia. 

 BXB2.2.1. Recoñece os 
compoñentes do Universo e do 
Sistema Solar, e describe as súas 
características xerais. 

 CMCCT  CL 

 EOE 

 CA 

 F  B2.5. Os planetas no Sistema 
Solar. 

 B2.3. Relacionar 
comparativamente a posición 
dun planeta no sistema solar 
coas súas características. 

 BXB2.3.1. Precisa as características 
que se dan no planeta Terra que 
permiten o desenvolvemento da vida 
nel, e que non se dan nos outros 
planetas. 

 CMCCT  CL 

 EOE 

 CA 

 F  B2.6. O planeta Terra: 
características. 

 B2.4. Localizar a posición da 
Terra no Sistema Solar. 

 BXB2.4.1. Identifica a posición 
daTerra no Sistema Solar. 

 CMCCT  CA 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

 F  B2.7. Os movementos da 
Terra, da Lúa e do Sol, e as 
súas consecuencias. 

 B2.5. Establecer os movementos 
da Terra, da Lúa e do Sol, e 
relacionalos coa existencia do 
día e a noite, as estacións, as 
mareas e as eclipses. 

 BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos 
principais relacionados co 
movemento e a posición dos astros, 
e deduce a súa importancia para a 
vida. 

 CMCCT  CA 

 CL 

 EOE 

 BXB2.5.2. Interpreta correctamente 
en gráficos e esquemas fenómenos 
como as fases lunares e as eclipses, 
e establece a súa relación coa 
posición relativa da Terra, a Lúa e o 
Sol. 

 CMCCT  CA 

 

 F  B2.8. A xeosfera: estrutura e 
composición da codia, o 
manto e o núcleo. 

 B2.6. Identificar os materiais 
terrestres segundo a súa 
abundancia e a distribución nas 
grandes capas da Terra. 

 BXB2.6.1. Describe as características 
xerais dos materiais máis frecuentes 
nas zonas externas do planeta e 
xustifica a súa distribución en capas 
en función da súa densidade. 

 CMCCT  EOE 

 BXB2.6.2. Describe as características 
xerais da codia, o manto e o núcleo 
terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 

 CMCCT  EOE 

 CA 

 F 

 g 

 n 

 ñ 

 B2.9. Minerais e rochas: 
propiedades, características e 
utilidades. 

 B2.10. Xestión sustentable 
dos recursos minerais. 
Recursos minerais en Galicia. 

 B2.7. Recoñecer as propiedades 
e as características dos minerais 
e das rochas, distinguir as súas 
aplicacións máis frecuentes e 
salientar a súa importancia 
económica e a xestión 
sustentable. 

 BXB2.7.1. Identifica minerais e 
rochas utilizando criterios que 
permitan diferencialos. 

 CMCCT 

 CAA 

 CA 

 CL 

 BXB2.7.2. Describe algunhas das 
aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da 
vida cotiá. 

 CCEC  EOE 

 

 BXB2.7.3. Recoñece a importancia 
do uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais. 

 CSC  CL 

 CA 

 V 

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

 B2.8. Analizar as características 
e a composición da atmosfera, e 
as propiedades do aire.  

 BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a 
composición da atmosfera. 

 CMCCT  CL 

 CA 

 BXB2.8.2. Recoñece a composición 
do aire e identifica os contaminantes 
principais en relación coa súa orixe. 

 CMCCT  CL 

 BXB2.8.3. Identifica e xustifica con 
argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da 
atmosfera para os seres vivos. 

 CMCCT  CL 

 EOE 

 B 

 e 

 f 

 g 

 m 

 B2.12. Contaminación 
atmosférica: repercusións e 
posibles solucións. 

 B2.9. Investigar e recoller 
información sobre os problemas 
de contaminación ambiental 
actuais e as súas repercusións, e 
desenvolver actitudes que 
contribúan á súa solución. 

 BXB2.9.1. Relaciona a contaminación 
ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e 
hábitos que contribúan á súa 
solución. 

 CSC 

 CSIEE 

 EOE 

 E 

 V 

 SV 

 F 

 m 

 B2.12. Contaminación 
atmosférica: repercusións e 
posibles solucións. 

 B2.10. Recoñecer a importancia 
do papel protector da atmosfera 
para os seres vivos e considerar 
as repercusións da actividade 

 BXB2.10.1. Relaciona situacións en 
que a actividade humana interfire 
coaacción protectora da atmosfera. 

 CSC  E 

 ECC 

 SV 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

humana nela. 

 F  B2.13. A hidrosfera. 
Propiedades da auga. 
Importancia da auga para os 
seres vivos.  

 B2.11. Describir as propiedades 
da auga e a súa importancia 
para a existencia da vida. 

 BXB2.11.1. Recoñece as 
propiedades anómalas da auga en 
relación coas súas consecuencias 
para o mantemento da vida na Terra. 

 CMCCT  CL 

 EOE 

 ECC 

 

 F 

 m 

 B2.14. A auga na Terra. Auga 
doce e salgada.  

 B2.15. Ciclo da auga.  

 B2.16. A auga como recurso. 

 B2.12. Interpretar a distribución 
da auga na Terra, así como o 
ciclo da auga e o uso que fai 
dela o ser humano. 

 BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga 
en relación cos seus cambios de 
estado de agregación. 

 CMCCT  EOE 

 A 

 f 

 g 

 m 

 B2.17. Xestión sustentable da 
auga. 

 B2.13. Valorar e identificar a 
necesidade dunha xestión 
sustentable da auga e de 
actuacións persoais e colectivas 
que potencien a redución do 
consumo e a súa reutilización. 

 BXB2.13.1. Comprende e identifica o 
significado da xestión sustentable da 
auga doce, e enumera medidas 
concretas que colaboren nesa 
xestión. 

 CSC 

 CSIEE 

 CL 

 EOE 

 E 

 ECC 

 F 

 m 

 B2.18. Contaminación das 
augas doces e salgadas. 

 B2.14. Xustificar e argumentar a 
importancia de preservar e non 
contaminar as augas doces e 
salgadas. 

 BXB2.14.1. Recoñece os problemas 
de contaminación de augas doces e 
salgadas, en relación coas 
actividades humanas 

 CSC  CL 

 CA 

 

 F  B2.19. A biosfera. 
Características que fixeron da 
Terra un planeta habitable. 

 B2.15. Seleccionar as 
características que fan da Terra 
un planeta especial para o 
desenvolvemento da vida. 

 BXB2.15.1. Describe as 
características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

 CMCCT  EOE 

 

 Bloque 3. Abiodiversidade no planeta Terra   

 F 

 l 

 m 

 B3.1. Concepto de 
biodiversidade. Importancia 
da biodiversidade. 

 B3.2. Sistemas de 
clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 

 B3.3. Reinos dos seres vivos: 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

 B3.1. Recoñecer a importancia 
da biodiversidade e as 
características morfolóxicas 
principais dos grupos 
taxonómicos. 

 BXB3.1.1. Estima a importancia da 
biodiversidade e aplica criterios de 
clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas 
máis comúns co seu grupo 
taxonómico. 

 CCEC 

 CMCCT 

 CL 

 F  B3.1. Concepto de 
biodiversidade. Importancia 
da biodiversidade. 

 B3.2. Sistemas de 
clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 

 B3.3. Reinos dos seres vivos. 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

 B3.2. Categorizar os criterios que 
serven para clasificar os seres 
vivos e identificar os principais 
modelos taxonómicos aos que 
pertencen os animais e as 
plantas máis comúns. 

 BXB3.2.1. Identifica e recoñece 
exemplares característicos de cada 
un destes grupos, e salienta a súa 
importancia biolóxica. 

 CMCCT  CA 

 EOE 

 

 F 

 m 

 B3.1. Concepto de 
biodiversidade. Importancia 
da biodiversidade. 

 B3.2. Sistemas de 
clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial. 

 B3.3. Describir as características 
xerais dos grandes grupos 
taxonómicos e explicar a súa 
importancia no conxunto dos 
seres vivos. 

 BXB3.3.1. Discrimina as 
características xerais e singulares de 
cada grupo taxonómico. 

 CMCCT  EOE 



IES Celanova.Celso Emilio Ferreiro 13 

  

 Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

 B3.3. Reinos dos seres vivos. 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

 F  B3.4. Invertebrados: 
poríferos, celentéreos, 
anélidos, moluscos, 
equinodermos e artrópodos. 
Características anatómicas e 
fisiolóxicas. 

 B3.5. Vertebrados: peixes, 
anfibios, réptiles, aves e 
mamíferos. Características 
anatómicas e fisiolóxicas. 

 B3.4. Caracterizar os principais 
grupos de invertebrados e 
vertebrados. 

 BXB3.4.1. Asocia invertebrados 
comúns co grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

 CMCCT  CL 

 BXB3.4.2. Recoñece exemplares de 
vertebrados e asígnaos á clase á que 
pertencen. 

 CMCCT  CL 

 

 F 

 m 

 B3.6. Plantas: brións, fieitos, 
ximnospermas e 
anxiospermas. Características 
principais, nutrición, relación e 
reprodución. 

 B3.5. Coñecer e definir as 
funcións vitais das plantas e a 
súa importancia para a vida, e 
caracterizar os principais grupos 
de plantas. 

 BXB3.5.1. Detalla o proceso da 
nutrición autótrofa e relaciónao coa 
súa importancia para o conxunto de 
todos os seres vivos. 

 CMCCT  EOE 

 BXB3.5.2. Describe as características 
xerais e singulares dos principais 
grupos de plantas. 

 CMCCT  EOE 

 B 

 e 

 g 

 B3.7. Clasificación de animais 
e plantas a partir de claves 
dicotómicas e outros medios. 

 B3.6. Utilizar claves dicotómicas 
ou outros medios para a 
identificación e a clasificación de 
animais e plantas. 

 BXB3.6.1. Clasifica e identifica 
animais e plantas a partir de claves 
de identificación. 

 CAA  CL 

 EOE 

 G 

 l 

 ñ 

 B3.8. Identificación de plantas 
e animais propios dalgúns 
ecosistemas, especies en 
extinción e especies 
endémicas. Adaptacións dos 
animais e as plantas ao 
medio. Biodiversidade en 
Galicia. 

 B3.7. Determinar a partir da 
observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás 
plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas, con 
especial atención aos 
ecosistemas galegos. 

 BXB3.7.1. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de interese especial 
por seren especies en perigo de 
extinción ou endémicas. 

 CMCCT  CA 

 ECC 

 BXB3.7.2. Relaciona coa súa 
adaptación ao medio a presenza de 
determinadas estruturas nos animais 
e nas plantas máis comúns. 

 CAA 

 CMCCT 

 CL 

 BXB3.7.3. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

 CCEC  CA 

 Bloque 4. Os ecosistemas   

 F  B4.1. Ecosistema: 
identificación dos seus 
compoñentes.  

 B4.2. Factores abióticos e 
bióticos nos ecosistemas. 

 B4.3. Ecosistemas acuáticos. 

 B4.4. Ecosistemas terrestres. 

 B4.1. Diferenciar os 
compoñentes dun ecosistema. 

 BXB4.1.1. Identifica os compoñentes 
dun ecosistema. 

 CMCCT  CL 

 CA 

 F 

 g 

 m 

 B4.5. Factores 
desencadeantes de 
desequilibrios nos 
ecosistemas. 

 B4.6. Estratexias para 
restablecer o equilibrio nos 
ecosistemas. 

 B4.2. Identificar nun ecosistema 
os factores desencadeantes de 
desequilibrios e establecer 
estratexias para restablecer o 
seu equilibrio. 

 BXB4.2.1. Recoñece e enumera os 
factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

 CMCCT  CL 

 EOE 

 E 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Elementos 
transversais 

 A 

 g 

 m 

 B4.7. Accións que favorecen 
a conservación ambiental. 

 B4.3. Recoñecer e difundir 
accións que favorezan a 
conservación ambiental. 

 BXB4.3.1. Selecciona accións que 
preveñen a destrución ambiental. 

 CSC 

 CSIEE 

 EOE 

 E 

 ECC 

 Bloque 5. Proxecto de investigación   

 B 

 c 

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

 B5.1. Planear, aplicar e integrar 
as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

 BXB5.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias do método 
científico. 

 CAA 

 CMCCT 

 EOE 

 

 B 

 f 

 g 

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

 B5.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da 
observación, e a argumentación. 

 BXB5.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que propón. 

 CAA 

 CCL 

 EOE 

 E 

 E  B5.2. Artigo científico. Fontes 
de divulgación científica.  

 B5.3. Utilizar fontes de 
información variada, e 
discriminar e decidir sobre elas e 
sobre os métodos empregados 
para a súa obtención. 

 BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de 
información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación 
das súas investigacións. 

 CMCCT 

 CD 

 TIC 

 CA 

 E 

 A 

 b 

 c 

 B5.3. Proxecto de 
investigación en equipo: 
organización. Participación e 
colaboración respectuosa no 
traballo individual e en 
equipo. Presentación de 
conclusións. 

 B5.4. Participar, valorar e 
respectar o traballo individual e 
en equipo. 

 BXB5.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e en 
grupo. 

 CSC 

 CSIEE 

 ECC 

 V 

 A 

 b 

 d 

 h 

 o 

 B5.3. Proxecto de 
investigación en equipo: 
organización. Participación e 
colaboración respectuosa no 
traballo individual e en 
equipo. Presentación de 
conclusións. 

 B5.5. Expor e defender en 
público o proxecto de 
investigación realizado. 

 BXB5.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosistemas 
do seu contorno ou a alimentación e 
a nutrición humana, para a súa 
presentación e defensa na aula. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CD 

 EOE 

 E 

 ECC 

 V 

 

 BXB5.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito. 

 CCL 

 CCEC 

 EOE 

 V 

 

*Elementos transversais :Comprensión lectora (CL), expresión oral e escrita (EOE), comunicación audiovisual (CA), tecnoloxías  

da información e da comunicación (TIC), emprendemento (E), educación cívica e constitucional (ECC),educación en valores: 

igualdade, equidade, resolución pacífica de conflitos, liberdade, non discriminación (V), seguridade viaria(SV). 

 

4.2. CONTIDOS SECUENCIADOS POR UNIDADES 

 

BLOQUE 1 .   HABILIDADES, DESTREZAS E ESTRATEXIAS. METODOLOXÍA 

CIENTÍFICA 
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Este bloque traballarase en todas as unidades: 

- O vocabulario científico na expresión oral e escrita. 

- Metodoloxía científica 

- Experimentación: obtención,selección e interpretación da información 

científica 

- Planificación e realización do traballo experimental 

- Normas de seguridade do laboratorio e coidado do material 

 

BLOQUE 2.   A TERRA NO UNIVERSO 

Unidade 8: O Universo e a Terra 

Unidade 11: A xeosfera: Os minerais 

Unidade 12: A xeosfera: As rochas 

Unidade 9 : A atmosfera 

Unidade 10: A hidrosfera 

 

BLOQUE 3.A BIODIVERSIDADE NO PLANETA TERRA 

      Unidade 7: A biodiversidade e a historia da vida na Terra 

     Unidade 1: A vida na Terra 

     Unidade 2:Moneras, protoctistas e fungos 

     Unidade 3: As plantas 

     Unidade 4: Os animais. Características xerais 

     Unidade 5: Os invertebrados 

     Unidade 6: Os vertebrados 

 

BLOQUE 4  OS ECOSISTEMAS. 

      Unidade 13 : Os ecosistemas 

Esta unidade será dada en apuntamentos ao non figurar no temario do libro de texto do 

que dispón o alumnado. 

 

BLOQUE 5.PROXECTO DE INVESTIGACIÓN 
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   Proposta de observar e comparar o proceso de xerminación en sementes de diferentes 

especies vexetais.Este proxecto podería ser cambiado por outro, xa que se aceptarán 

propostas, se fose posible a súa realización, do alumnado 

 

 

 

4.3. TEMPORALIZACIÓN 

Considerando que a área ten 4 sesións semanais, o total de sesións no 

curso estará en torno ás 120 sesións, 40 por avaliación. Destacar aquí que 

neste curso, cumprindo os protocolos de seguridade marcados pola Pandemia 

de COVID, voltaranse a realizar prácticas no laboratorio  (1h/semana) 

 

Avaliación Bloque temático          Unidades Didácticas Estándares/ unidade 

Temporalización 

P
ri

m
ei

ra
 a

va
li

ac
ió

n
 

Bloque1. 
Habilidades, 
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía 
científica. 

Tratado en todas as unidades. 
Laboratorio 

BXB1.1.1.,BXB1.2.1. 
BXB1.2.2.,BXB1.2.3. 
BXB1.3.1.,BXB1.3.2. 

3 sesións 

4
0

 s
e

si
ó

n
s 

Bloque 3. A 
biodiversidade no 
planeta Terra 

U.D. 1: A vida na Terra BXB2.15.1 BXB3.1.1 
BXB3.2.1, 
 

9  sesións 

U.D. 2: Moneras, protoctistas e 
fungos 
 

BXB3.3.1. BXB3.7.3 8  sesións 

U.D. 3:As plantas 
 

BXB3.5.1. BXB3.5.2. 
BXB3.6.1 BXB3.7.1 
BXB3.7.2. BXB3.7.3 

9 sesións 

U.D.4:Os animais. Características 
xerais 

BXB3.3.1 9  sesións 

Bloque 5. Proxecto 
de investigación 

Proporase o proxecto 
Xerminación 

BXB5.1.1, BXB5.2.1. 
BXB5.5.1 

2 sesións 
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Avaliación Bloque temático          Unidades Didácticas 
Estándares/ 

unidade 

Temporalización 

Se
gu

n
d

a 
av

al
ia

ci
ó

n
 

Bloque1. 
Habilidades, 
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía 
científica. 

Tratado en todas as unidades.8 BXB1.1.1.,BXB1.2.1. 
BXB1.2.2.,BXB1.2.3. 
BXB1.3.1.,BXB1.3.2 

3 sesións 

4
0

 s
e

si
ó

n
s 

Bloque 3. A 
biodiversidade no 
planeta Terra 

U.D. 5: Os invertebrados 
 

BXB3.4.1BXB3.6.1 
BXB3.7.1BXB3.7.2 
BXB3.7.3 

10 sesións 

U.D.6: Os vertebrados 
 

BXB3.4.2,BXB3.26.1 
BXB3.7.1, BXB3.7.2. 
BXB3.7.3 

10  sesións 

U.D. 7: A biodiversidade e a 
historia da Terra 

BXB3.2.1 8  sesións 

Bloque 2. A Terra 
no universo 

U.D. 8: O universo e a Terra 
 

BXB2.1.1BXB2.3.1 
BXB4.1.1BXB2.5.1 
BXB2.5.2 

9 sesións 

 

 

 

Avaliación Bloque temático          Unidades Didácticas Estándares/ unidade 

Temporalización 

Te
rc

e
ir

aa
va

li
ac

ió
n

 

Bloque2.  
A Terra no 
universo 

U.D.9: A atmosfera 
 

BXB2.8.1., BXB2.8.2. 
BXB2.8.3., BXB2.9.1. 
BXB2.10.1. 

10 
sesións 

4
0

 s
e

si
ó

n
s 

U.D. 10: A hidrosfera 
 

BXB2.11.1. BXB2.12.1. 
BXB2.13.1. BXB2.14.1. 

10 
sesións 

U.D 11: A xeosfera: Os minerais 
 

BXB2.6.1, BXB2.6.2 
BXB2.7.1 

7 sesións 

U.D.12: A xeosfera: As rochas  BXB2.7.2 
BXB2.7.3 

5 sesións 

Bloque 4. Os 
ecosistemas 

 
U.D.13: Os ecosistemas 

BXB4.1.1., BXB4.2.1. 
BXB4.3.1. 

 6  
sesións 

Bloque 1 e 5 Remataránse os 
proxectosXerminación e O noso 
clima 

BXB5.3.1. BXB5.4.1. 
BXB5.5.2. 

2 sesións 
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4.4. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA 

 

Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na área son os subliñados 

nos  estándares de aprendizaxe do apartado 4.1 

 

4.5. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que 

constitúen o currículo, centrándonos sobre todo nos estándares de aprendizaxe, que 

permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado 

debe saber, comprender e saber facer en cada materia. 

Para avaliar a área utilizaranse os seguintes instrumentos: 

 

 Probas escritas (exame clásico), podendo ser este de preguntas cortas, de 

respostas directas, de tipo test, de resolución de problemas, de preguntas teóricas a 

desenvolver, etc.. 

 Probas orais. 

 Traballos feitos individualmente ou en grupo. 

 Valoración do caderno de clase e do caderniño de laboratorio. 

 Anotacións procedementais derivadas da observación directa, neste curso 

non haberá saídas didácticas,  

 Creatividade, capacidade organizativa, presentación dos traballos, etc... 

 Valoración da curiosidade e interese pola materia, do comportamento, da 

integración no grupo de traballo, e investigación persoal. 

 Outras anotacións derivadas da observación directa ( valores de non 

discriminación, coidado do material,  

 

4.6. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os instrumentos de avaliación utilizados contribuirán en porcentaxe do seguinte xeito: 

  •   Probas escritas  80% 

              •   Probas de control sin data fixada,  revisións dos  cadernos de aula e de laboratorio, 

realización de exercicios solicitados e/ou realizados na aula ou laboratorio e actitude  

na aula e laboratorio      20% 
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En canto ás probas escritas : 

-  Valoraranse as normas de expresión  acordadas pola CCP 

- Realizarase un exame ao final de cada unidade, podendo ser nalgún caso de dúas 

unidades. 

-  Os exames dentro de cada avaliación serán eliminatorios para todos aqueles 

alumnos/as que superen o 5. 

 - Considerase o 5 a nota de superación dun exame. 

 - É norma deste Departamento que  cando a nota dunha avaliación ou final sexa 

decimal, otorgarase o número enteiro inmediatamente inferior o non supera-las cinco 

décimas, así por exemplo, unha  nota igual ou inferior a 6,5 será cualificada como 6. 

Este criterio aplicarase con cualificacións iguais ou superiores a 5. 

 

Normas deste Departamento relacionadas cos exames 

1) Os alumnos/as que non se presenten os exames e probas propostas polo Departamento serán 

cualificados coa nota de 1 pto. Agás nos casos: 

         - Padezandoenza de tipo físico ou psíquico, aportando xustificación médica     

            ( non son válidos os impresos de citación ou de prescripción farmacolóxica)  

         - Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inexcusable por coincidir coa data fixada do exame( 

O departamento determinará, baixo criterio maioritario dos seusmembros que imprevistos son 

xustificables)      

2)Cando o profesor/a demostre que o alumno/a copia ou altera de calqueraxeito un exame documento 

outraballo, o alumno/a: 

            - Será cualificado cun  1 

- Perderá o dereito a ser avaliado segundo das normas xerais 

            - Terá que superar as probas específicas que se determinen, respetando sempre os contidos, e 

obxetivos da programación          

            - No caso de  extraviodunexamepuntuarasecun 1 pto.     

 

En canto ao traballo persoal : 

 O traballo  diario dos alumnos/as corresponderá ao 20% da nota global. Esta parte da nota 

gobal avaliarase pola observación directa nas clases de distintos aspectos como atención, 

participación, interese, traballo, resposta ás preguntas, comprensión, etc. Tamén teránse en 

conta as libretas de clase , os traballos feitos polos alumnos (tanto escritos como expostos 

oralmente), os exercicios realizados e recollidos durante as clases, ou calquera outra forma 

de levar control dos adiantos dos alumnos. 
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-Valoración da importancia do rigor e da meticulosidade,propios do traballo 

científico, para a realización de traballos de investigación. 

-Valoración da importancia dos avances tecnolóxicos cara ódesenvolvemento 

da Xeoloxía e da Bioloxía. 

-Actitude tolerante na confrontación das propias ideas coas doutraspersoas, 

evitando posturas dogmáticase respectando as particularidades e actitudes dos 

demais. 

-Curiosidade e respecto por tódalas formas de vida e concienciación da nosa 

responsabilidade persoal e social fronte á degradación da biosfera. 

-Valoración das unidades básicas que componen calquera sistema (célula, 

especie, persoas), e dos factores que interveñen nel. 

-Responsabilidade ante as implicacións éticas,morais, sociais e económicas da 

alteración dos procesos naturais de reprodución. 

-Actitude de respecto cara ó sexo e valoración da reproducción sexual como un 

mecanismo que xera variabilidade xenética e permite a subsistencia das 

especies en condicións adversas. 

 

CUALIFICACIÓN FINAL DE XUÑO (CONVOCATORIA ORDINARIA).  

Será a media aritmética das cualificacións obtidas nas 3 avaliacións ,coas notas 

reais, non as do resultado do redondeo que aparecen no boletin das notas dos 

alumnos. De non acadar os 15 ptos. ou máis na suma das tres avaliacións, o alumno 

deberá facer unha recuperación da  avaliación de menor nota no curso, co fin de 

obter a puntuación para aprobar a asignatura e máis os traballos e actividades 

requeridas.  

 

 

5. METODOLOXÍA DIDÁCTICA.MATERIAIS E RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

A metodoloxía didáctica na ESO debe favorecer a capacidade do alumnado para 

aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de 

investigación; tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos da materia coas súas 

aplicacións prácticas. 
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5.1. CRITERIOS METODOLÓXICOS 

En relación co exposto anteriormente, a metodoloxía a seguir rexirase polos criterios 

seguintes: 

- Adaptación ás características do alumnado de ESO, ofrecendo actividades 

diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa. 

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, 

combinando estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten 

a socialización. 

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle 

propón. 

- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, 

formulando as interrelacións entre os contidos de Bioloxía e Xeoloxía e os doutras 

disciplinas doutras áreas. 

- Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel 

(analíticas, explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao 

ámbito, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o 

desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na 

vida cotiá. 

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi 

diversas. 

5.2. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

Utilizaranse  estratexias didácticas variadas, que combinen exposicións,  actividades 

de aplicación e  de indagación. 

As estratexias expositivas 

Preséntarlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa 

elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para as formulacións 

introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e conceptos; especialmente 

aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só 

con axudas indirectas. 
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Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da 

realización por parte do alumnado de actividades ou traballos complementarios de 

aplicación ou indagación, que posibiliten o engarzamento dos novos 

coñecementos cos que xa posúe. 

As estratexias de indagación 

Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar, 

seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a situacións 

problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, 

procedementos e actitudes para así adquirilos de forma consistente. 

O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de 

procedementos, aínda que estes levan consigo á súa vez a adquisición de 

conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa 

reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a 

aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores. 

As técnicas didácticas nas que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. 

Entre elas destacamos, polo seu interese, as tres seguintes: 

- O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para 

motivar e facer máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e para tratar os 

procedementos de causalidade múltiple. 

- Os proxectos de investigación, estudos ou traballos habitúan o alumnado a 

afrontar e a resolver problemas con certa autonomía, a facerse preguntas, e a 

adquirir experiencia na busca e na consulta autónoma. Ademais, facilítanlle 

unha experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia e o 

coñecemento científico. 

 

5.3. AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de 

actividades por parte do alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes: 

- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 

- Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico. 
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- Permiten darlles unha dimensión práctica aos conceptos. 

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 

 

5.3.1. Criterios para a selección das actividades 

Serán os seguintes: 

- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, 

utilizando diversas estratexias. 

- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade 

mental e leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións.   

- Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 

- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade 

o que debe facer. 

- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos; traballar os 

procedementos (textos, imaxes, gráficos, mapas), desenvolver actitudes que 

colaboren á formación humana e atender á diversidade na aula (teñen distinto 

grao de dificultade). 

- Que lle dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos 

á realidade. 

- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a 

temas actuais ou relacionados co seu ámbito. 

 

5.3.2. Tipos de actividades 

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía 

variada que se encadra dentro das categorías seguintes: 

 Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado 

no tema que se aborda e espertar o seu interese sobre os contidos da unidade, poderá 

establecerse un pequeno debate a partir dalgún artigo de prensa, noticia de actualidade, 

etc..., relacionado co tema a tratar, realizar unha tormenta de ideas con preguntas abertas 

ou analizar e comentar un vídeo relacionado co tema. 

 Actividades de avaliación de coñecementos previos: Para obter 

información acerca de que saben e que procedementos, destrezas e habilidades teñen 

desenvolvidas os/as alumnos/as sobre un tema concreto, pode realizarse unha tormenta 
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de ideas sobre os principais conceptos da unidade, ou un “test de coñecementos previos” 

co que o/a profesor/a pode facerse unha idea de cada alumno/a e da clase en xeral. Non 

se trata de poñer nota ao alumnado, senón de proporcionar ao/á profesor/a a información 

que necesita para favorecer aprendizaxes significativas e funcionais. 

 Actividades de desenvolvemento dos distintos contidos: Coa finalidade 

de que o alumnado adquira novos coñecementos, empregaranse varios métodos: 

o Método dogmático-maxistral: Para introdución a un tema ou unidade, 

exposición de temas puntuais ou propostas de técnicas de traballo. 

o Método histórico: Para un breve estudo da evolución dos coñecementos 

científicos a través do tempo. 

 Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as 

novas ideas coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, realizarán actividades nas 

que se traballarán tanto os contidos conceptuais, como os procedementais e actitudinais. 

 

 Actividades de síntese-resume: Para que o alumnado estableza a relación 

entre os distintos contidos aprendidos, así como contrastalos cos que xa tiñan, poden 

elaborar mapas conceptuais sobre os contidos da unidade ou elaborar un resume. 

 Actividades de reforzo: Para aqueles/as alumnos/as que non alcancen os 

obxectivos ou que teñen un ritmo de aprendizaxe máis lento deseñaranse actividades 

destinadas a desenrolar os contidos de reforzo. 

 Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis 

rápido de aprendizaxe realizaranse actividades como a procura de información en outras 

fontes das proporcionadas de xeito ordinario na aula sobre algún dos contidos do tema. 

 Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao ámbito do 

alumnado. Este tipo de actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo 

tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos, 

preséntanse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de 

indagación. 

 Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo 

crítico, a tolerancia, a solidariedade... 

 

Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. 

Desta forma permiten dar resposta á diversidade do alumnado, posto que poden 

seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses. 
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O nivel de dificultade pode apreciarse no propio enunciado da actividade: localiza, 

define, analiza, compara, comenta, consulta, descubre, recolle información, sintetiza, 

aplica, etc.  

A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara 

dúbidas e permítelle ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de 

asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os 

hábitos de traballo. 

 

É importante destacar que non será necesario empregar todas estas actividades en todos 

os temas, senón que haberá que axustalas ás características dos contidos e obxectivos a 

tratar, e ás características do alumnado. 

     Debemos conseguir que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos 

coñecementos previamente adquiridos e da realidade próxima ao alumnado e aos seus 

intereses de tal maneira que se implique de maneira activa e receptiva no proceso de 

aprendizaxe 

 

5.4.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Relacionados cos coñecementos teóricos 

 Libro de texto  (Ed. Anaya) 

 Libros de consulta de diferentes editoriais, enciclopedias, 

monografías diccionarios, guías de campo e outros libros de 

consulta e lectura,…tanto no departamento como na biblioteca 

do centro. 

 Material didáctico confeccionado polo Departamento: 

esquemas, debuxos, claves, 

  Na aula virtual :Páxinas web con recursos xerais (contidos de 

repaso, actividades, videos, animacións e presentacións, webquest, 

actividades interactivas,esquemas ,resumos….) e enlaces a 

programas para xerar contidos. 

 Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e 

a  atención ádiversidade 

 Fichas fotocopiables  para as adaptacións curriculares 

 Audiovisuais: videos, DVDs. 

 Medios Informáticos: Internet, para a búsqueda de imaxes e 

información por parte dos propios alumnos ou ben do profesor, 

CD interactivos ou de simulación de procesos naturais. 

 Prensa diaria e revistas científicas ou de divulgación. 

 Colección de minerais e rochas 
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  Murais e maquetas 

 

 

Relacionados cos coñecementos experimentais Este curso retomamos as 

prácticas de laboratorio  

·  Materiais do medio para facer experiencias 

·   Material de laboratorio: Microscopios, lupas binoculares e, en xeral, material 

de laboratorio (productos químicos, colorantes, balanzas, material de vidro, etc.) 

para a realización de prácticas de laboratorio 

 

6. PROCEDEMENTO SOBRE A AVALIACIÓN 

 

6.1. PROCEDEMENTO PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN 

INICIAL 

 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba 

específica sinxela, para avaliar o grao de dominio dos contidos mínimos que se 

consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da 

materia. Esta proba non terá repercusión na cualificación da materia. 

            A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións 

relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para adoptar aquelas medidas de 

apoio e reforzo que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno.  

Despoisdesta reflexión inicial o alumno realizará unha pequeña avaliación inicial de 

cada unidade para ir adaptando o nivel nas competencias básicas e o contido da 

materia 

6.2. AVALIACIÓN ORDINARIA 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliacióncorrespondentes aos 

tres trimestres do ano académico. A última destas avaliacións coincidirá coa avaliación 

final ordinaria do mes de xuño. 

         A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de 

ensino aprendizaxe, coa observación e  seguimento do alumno. Os instrumentos de 
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avaliación e os criterios de calificación quedan recollidos no apartado 4 desta 

programación. 

 

6.3. AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario na penúltima 

semana do mes de xuño para o alumnado que non acade cualificación positiva na 

convocatoria ordinaria. 

Realizarase un exame escrito, sendo necesario obter unha nota mínima de 5 para 

superalo. Este exame versará sobre os temas explicados na aula e presentará unha 

estructura idéntica á das probas realizadas ao longo do curso. 

O alumnado que nesta convocatoria siga sen acadar cualificación positiva e 

promocione de curso, levará a materia pendente. 

 

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

O estudo da variabilidade existente posibilitará establecer unha valoración que 

permita adaptar os recursos humanos e materiais á diversidade de necesidades 

educativas  dos nosos alumnos. 

Aínda se está avaliando no Departamento de Orientación ao alumnado novo, é 

dicir, ainda está por determinar o alumnado de ACI e os Reforzos Educativos. 

No momento en que sexa necesario faremos as adaptacións necesarias para que 

o alumnado adquira os coñecementos que correspondan ao seu nivel curricular, sempre 

en coordinación co Departamento de Orientación. 

O alumnado procedente doutros países pode presentar nalgún momento algunha 

dificultade na comprensión da lingua. Ademais de prestarlle unha atención especial 

axudándolle a comprender mellor as explicacións na aula, aténdense individualmente no 

recreo. 

Estase levando a cabo, dende hai uns anos, a incorporación durante o curso de 

alumnado extranxeiro que necesita un periodo de adaptación ao novo sistema educativo, 

ao novo centro e a situacións personais excepcionais e necesita un apoio escolar extra. 

Facilítaselle o material que necesitan para porse ao día e aténdense en recreos para 

dúbidas que teñan. 
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8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO 

DO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

A reflexión sobre a propia práctica docente éa mellor vía posible de formación 

permanente, especialmente, cando se fai con rigor e coa axuda de instrumentos válidos. 

Neste sentido, no departamento de Bioloxía e Xeoloxía utilizaranse os seguintes 

indicadores para avaliar o proceso do ensino e da práctica do profesorado da materia. 

 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Programa a materia tendo en 
conta os estándares de 
aprendizaxe previstos  nasleis 
educativas 

  

Programa a materia tendo en 
conta o tempo disponible para o 
seudesenvolvemento 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Proporciona un plan de 
traballoao principio de cada 
unidade 

  

Plantexasituacións que 
introducen a unidade (lecturas, 
debates, diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Resume as ideas 
fundamentaisantes de pasar a 
unha nova unidadecon mapas 
conceptuais, esquemas… 

  

Cando introduce conceptos 
novos, relaciónaoscoscoñecidos: 
fai preguntas aclaratorias, pon 
exemplos… 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-
APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a 
principio de curso para axustar a 
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programaciónao nivel dos 
estudantes 

Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica 

  

 

9.  INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR A 

PROGRAMACION DOCENTE 

 

INDICADORES DE LOGRO 
PARA VALORAR 
PROGRAMACION 

VALORACION PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Consulto a programación ao longo 
do curso escolar 

  

Marco na programación con 
claridade as competencias básicas 
da materia 

  

Os instrumentos de 
avaliaciónempregados son claros 

  

Dou a coñecer a programación ao 
alumnado: obxectivos, criterios de 
avaliación, metodoloxía, etc. 

  

Introduzo dentro da programación 
ao longo do curso temas propostos 
polo alumnado 

  

Os materiais e recursos didácticos 
están adecuados ao método 
didáctico e pedagóxico empregado 

  

En que medida contribúen os 
métodos didácticos e pedagóxicos 
empregados na mellora do clima da 
aula e do centro 

  

 

 


