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 APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS DO CURSO 2019-2020.  
Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 

NON 
 

 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 1 

Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 
 B1.1. Célula procariota e célula eucariota: relacións evolutivas. Célula animal e célula vexetal: morfoloxía e 

función. 
 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función 

dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

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

 B1.2. Núcleo e ciclo celular.  BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo 
celular. 

 B1.3. Cromatina e cromosomas. Cariotipo.  BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 

 B1.4. Mitose e meiose: principais procesos, importancia e significado biolóxico.  BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o 
seu significado biolóxico. 

 B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN.  BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 

 B1.6. ADN e xenética molecular. Proceso de replicación do ADN. Concepto de xene.  BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co 
concepto de xene. 

 B1.7. Expresión da información xenética. Código xenético.  BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. 

 B1.8. Mutacións. Relacións coa evolución.  BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 

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

 B1.10. Base cromosómica da herdanza mendeliana. 

 B1.11. Aplicacións das leis de Mendel. 

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

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

 PRESENTACIÓN MATERIA  
MATERIA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CURSO  4º ESO 

CURSO ACADÉMICO 2020/2021 PROFESOR PABLO GRANDE ESTÉVEZ 
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 B1.13. Doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social.  BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve 
problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

 B1.14. Técnicas da enxeñaría xenética.  BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotecnoloxía. Bioética.   BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva. 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotecnoloxía. Bioética.  BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética. 

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotecnoloxía. Bioética.  BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da 
biotecnoloxía. 

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

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

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

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

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

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

 B1.18. As árbores filoxenéticas no proceso de evolución.  BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 

 B1.19. Evolución humana: proceso de hominización.  BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 

 
 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 2 

Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 
 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. 
 BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e 

relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade.  

 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. 

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

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

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

 B2.3. Os fósiles guía e o seu emprego para a datación e o estudo de procesos xeolóxicos.  BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica. 

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

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

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

 B2.5. Estrutura e composición da Terra. Modelos xeodinámico e xeoquímico.  BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra. 

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

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

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

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

 BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da expansión do fondo 
oceánico. 
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 B2.6. A tectónica de placas e as súas manifestacións. Evolución histórica da deriva continental á tectónica de 
placas. 

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

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

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

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

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

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

 B2.7. Evolución do relevo como resultado da interacción da dinámica externa e interna.  BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna. 

 
 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 3 

Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 
 B3.1. Compoñentes e estrutura do ecosistema: comunidade e biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico.  BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 

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

 B3.2. Factores ambientais e seres vivos. Factores limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia.  BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a 
adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste. 

 B3.2. Factores ambientais e seres vivos. Factores limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia.  BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos 
nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na conservación deste. 

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

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

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

 B3.5. Relacións tróficas: cadeas e redes.  BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 
importancia para a vida en xeral e o mantemento destas. 

 B3.6. Dinámica do ecosistema. 

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

 B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

 B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas. 

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

 B3.10. Eficiencia ecolóxica e aproveitamento dos recursos alimentarios. Regra do 10 %.  BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa 
eficiencia enerxética. 

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

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre 
os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc. 
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 B3.12. Os recursos naturais e os seus tipos. A superpoboación e as súas consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

 
 CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ASOCIADOS. BLOQUE 4 

Descrición do contido Estándares de aprendizaxe 
 B4.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e comprobación e argumentación a partir da experimentación 

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

 

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

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

 B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica.   BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación 
das súas investigacións. 

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

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

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

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

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 
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 CRITERIOS, ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Faranse a lo menos dous exames por avaliación. As unidades quedan repartidas do seguinte 

modo (aberto a cambios dependendo das circunstancias): 

1ª avaliación: unidades 1 a 4 

2ª avaliación: unidades 5 a 8 

3ª avaliación: unidades 9 a 12 

A nota de cada avaliación corresponderá a: 

Exame: 70% 

Producións do alumnado: 20% 

Observación sistemática: 10%. 

O alumno terá que superar o 30% de cada unha das partes para que faga media.  

Para aprobar a avaliación a nota final será dun 5.  

Na nota das avaliacións non se  fará redondeo. 

A nota final de xuño ven dada pola media das tres avaliacións, tendo en conta os decimais de 

cada avaliación e redondeando se fora necesario. No caso de ter que redondear a nota será como 

sigue: 0.7 ou máis ponse a nota inmediata superior enteira e menos de 0.7 mantense a nota.  

No caso de non superar algunha avaliación, o/a alumno/a realizará unha proba oral ou escrita de 

recuperación  que fará media coas notas das outras avaliacións que ten superadas  e que puntuará 

sobre 10.  Haberá unha recuperación por avaliación. En xuño haberá unha proba escrita  para 

aqueles alumnos/as que aínda non superaran só unha das avaliacións na recuperación 

correspondente e que será puntuada de 1 ó 10. En setembro unha proba global valorada de 1 ó 

10. 

Nos exames e traballos por escrito poderá descontarse 0’05 por falta de ortografía e 2 puntos por 

mala presentación (0’5 puntos por mala letra ou ilexible, 0’5 puntos por desorde, 0’5 puntos por 

tachóns, e 0’5 puntos por mala expresión). 

 

*Os cambios na avaliación na modalidade non presencial veñen especificados máis abaixo. 

 

 PROMOCIÓN 
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METODOLOXÍA 

Presencial 

Presentacións en clase, preguntas e respostas, investigación guiadas e libres, lectura artigos 

científicos e de prensa, uso da aula virtual e correo electrónico, debates, outras actividades 

variadas e se a situación sanitaria o permite: prácticas de laboratorio, uso da aula de 

informática. 

Usarase principalmente a aula clase e fomentarse o traballo en gran grupo e individual, 

quedando de lado o traballo por parellas e pequeño grupo debido á situación sanitaria. 

Semipresencial 

Seguirase a modalidade presencial para aquel grupo que asista a clase mentres que o grupo 

que permaneza na casa non participará de xeito simultáneo senón que terá a tarefa do día 

colgada na aula virtual para facer de xeito diferido. Cando os grupos cambien, poderanse 

solventar dúbidas e comentar os traballos co grupo que antes estaba na casa e viceversa. 

A avaliación para esta modalidade será a mesma que para a presencial, aínda que o grupo 

enteiro poda non coincidir coas datas e horas das probas escritas. Nese caso farase unha proba 

lixeiramente distinta. 

Non presencial 

No caso de modalidade non presencial usaranse as seguintes ferramentas para facer o 

seguemento do alumnado: 

- Aula virtual 

- Correo electrónico. 

- Aplicación de videoconferencia, por defecto usarase CiscoWebEx, pero chegado o caso, 

poderá modificarse.  

Dependendo da dispoñibilidade en liña do alumnado, da súas posibilidades de conexión a 

internet e tamén da das do profesor adaptarase o horario de aulas online.  

Das tres horas semanais, adicarase como mínimo unha a titoría por videoconferencia para 

facer o seguemento do alumnado, non necesariamente no horario establecido polo centro, 

sempre que o alumnado se poña de acordo co profesor para acordar unha hora.  O resto do 

traballo farase de forma telemática pero non necesariamente por videoconferencia simultánea, 

senón que se usarán as posibilidades das distintas ferramentas online para propoñer traballo de 

xeito asíncrono e axeitado ás posibilidades da situación concreta na que nos atopemos en cada 

momento.  

En canto á avaliación nesta modalidade, manterase en xeral, agás no caso da proba escrita, 

que, de ser posible ser feita presencial farase presencial e, en caso de que non sexa posible, 

buscaranse xeitos de facela por escrito de maneira telemática, impoñendo unha hora de 

comezo e unha hora de fin ou, chegado o caso, se hai sospeitas da autoría da proba, mediante 

unha videoconferencia o chamada telefónica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo acorde ao artigo 21 do capítulo IV relativo a avaliacións, promoción e titulación DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 


