ASIGNATURA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO CURSO 16-17

a) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
O alumno será avaliado atendendo aos seguintes procedementos e instrumentos de
avaliación, comezando polo traballo de aula, desenvolvendo actividades e mediante o
emprego de probas escritas:
_Probas escritas.
As probas escritas (controis e exames) correspondentes a cada trimestre terán un valor
comprendido entre 1 e 10. No caso de que a cualificación da proba resultase unha cifra
decimal,

procederase

a

arredondar á alza só aquelas notas que igualen e/ou

sobrepasasen as 75 centésimas. Por exemplo un 4,75 sería arredondado a un 5,
mentres que un 4,25 pasaría a ser un 4.
As probas escritas son OBRIGATORIAS. No caso de ausencia a unha proba, esta
realizarase segundo dous criterios:
_ No caso de asistiren no mesmo día ao centro, será realizada durante a sesión doutra
asignatura,tendo preferencia sobre aquela.
_ No caso de falta por razón de enfermidade, acordarase unha nova data para a súa
realización.
_Presentación de cadernos, traballos e proxectos
*Será obrigado escribir a data e o número de páxina e exercicio
(polo menos, facer referencia o que pida cada un deles).
*Obriga de traer o libro de texto a clase.
*Todo exercicio debe comezar a contestarse facendo referencia ao que se pregunta
*Faltas de ortografía:cada falta de ortografía

penalizarase con -0,25 puntos se son

de
ortografía, mentres que serían de 0,5 se son de sintaxe.
_Observación directa da actitude mediante rúbrica ao efecto: colaboración, traballo en
equipo,atención, puntualidade, etc.

_Asistencia a clase
. A asistencia a clase é obrigatoria. As faltas a clase, sexan xustificadas ou non, non
poderán sobrepasar o 15% das horas mensuais establecidas para a asignatura,
correndo o risco no seu caso da perda de dereito a examen.

b) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Os criterios de cualificación foron consensuados por todos os profesores que imparten
clase no Departamento de Ciencias.
A asignatura ten o rango de avaliación continuada. Isto significa que o alumnado debe
aprobar cadansúa avaliación para superar a asignatura.
Os resultados das avaliacións expresaranse con números sen decimais do 1 ao 10,
que se engadirán ás seguintes cualificacións:
Sobresaínte (9, 10), Notable(7, 8), Ben(6), Suficiente (5) ou Insuficiente (4, 3, 2, 1). A
cualificación «Non presentado» só poderá empregarse cando o alumno non se
presente ás probas extraordinarias, agás que tivera obtido outra cualificación na
avaliación final ordinaria, caso no que se porá a mesma cualificación.

A cualificación de cada trimestre terá en conta todos os instrumentos de avaliación:
Exames de avaliación------------------------------------60 %
Controis de tema-------------------------------------30%
Actividades (proxectos)e notas de clase*------------------------10%

*Actividades e Notas de clase:
Ao non estar permitido o uso de decimais nas cualificaciónspolos cauces ordinarios,
usaranse rúbricas*consistentes en letras, co valor descrito como segue:
B------Corresponderase con 1 pto.
R+----Corresponderase con 0,75 ptos.
R------Corresponderase con 0,5 ptos
R- -----Corresponderase con 0,25 ptos
M-----Corresponderase con 0 ptos.

c) INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS
Os alumnos serán informados o primeiro día de clase dos obxectivos, contidos,
procedementos e criterios de avaliación, mínimos esixibles e temporalización da
materia; dita información permanecerá exposta nos taboleiros da aula ao longo do
curso escolar. As familias serán informadas na reunión de inicio de curso, a través do titor
e estará á disposición dos mesmos como contido descargable na páxina web
www.colegioayala.com

d) RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS SUSPENSAS
No caso de non acadar o aprobado tras os resultados da avaliación, o alumno
realizará unha proba de recuperación por trimestre (agás no terceiro) na que se
avaliarán os contidos non superados, sendo a nota máxima a acadar un 6.

NOTA: Tras cada sesión de avaliación, adxuntaranse ás follas de cualificación
os contidos a repasar para superar esa proba.
.
AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos debe de ser integradora, e por isto,
tense que ter en conta desde todas e cada unha das asignaturas a consecución dos
obxectivos.

establecidos

para

a

etapa

de

desenvolvento

das

competencias

correspondentes.
Á hora de avaliar a asignatura, nas convocatorias de Xuño e de Setembro, o alumno
acudirá a ditas probas co total da asignatura.
En ditas avaliacións,

procederase a avaliar un conxuntode MÍNIMOS ESIXIBLES,

resultando como cualificación máxima un 6.
MÍNIMOS PARA SUPERAR A MATERIA
Os/as alumnos/as deberán de ter en conta os seguintes contidos mínimos para superar a
asignatura:
A organización do corpo humano: os niveis de organización.
A composición química dos seres vivos; biomoléculas inorgánicas; biomoléculas orgánicas.
A célula, unidade básica do ser vivo; as funcións vitais nas células. A célula procariota. A
célula eucariota. Os orgánulos celulares.
Os tecidos humanos; tecidos epiteliais; tecidos conectivos; tecidos musculares; tecido
nervioso.
Órganos, aparellos e sistemas; aparellos implicados na función de nutrición; aparellos e
sistemas implicados na función de relación; aparellos implicados na función de reprodución.
Alimentación e nutrición.

Os alimentos. O valor enerxético dos alimentos. As necesidades enerxéticas das
persoas.Unha dieta saudable e equilibrada.
A conservación e manipulación dos alimentos.
Trastornos asociados á alimentación.
O aparello dixestivo. Os procesos dixestivos.
Principais enfermidades do aparello dixestivo.
Hábitos saudables asociados ao aparello dixestivo.
O aparello respiratorio. Funcionamento do aparello respiratorio.
Enfermidades do aparello respiratorio. Hábitos saudables.
O medio interno e o aparello circulatorio. O sangue.
O sistema circulatorio linfático.
O corazón e os vasos sanguíneos.
A dobre circulación.
Enfermidades cardiovasculares. Hábitos saudables do sistema circulatorio.
A excreción. Enfermidades do sistema urinario. Hábitos saudables.
A saúde e a enfermidade.
A transmisión das enfermidades infecciosas.
O sistema inmunitario. As defensas fronte aos microorganismos.
A prevención e o tratamento das enfermidades infecciosas.
As enfermidades non infecciosas. Prevención.
Os accidentes e os primeiros auxilios.
A doazón e os transplantes.
_ A función de relación e coordinación.

_ Os receptores sensoriais. Os órganos dos sentidos. A vista, o tacto, o olfato, o gusto e o
oído.
A saúde dos órganos dos sentidos.
Os compoñentes do sistema nervioso.
O sistema nervioso. Respostas do sistema nervioso somático.
A saúde do sistema nervioso. A saúde mental.
Hábitos saudables para o sistema nervioso.
O sistema endócrino.
Principais glándulas endócrinas e as súas hormonas.
As enfermidades do sistema endócrino. Hábitos saudables.
O aparello locomotor: os ósos e a musculatura esquelética.
As articulacións.
O funcionamento do aparello locomotor.
Trastornos do aparello locomotor e a súa prevención.
A función de reprodución.
A resposta sexual humana.
O aparello reprodutor e os gametos masculinos.
O aparello reprodutor e os gametos femininos.
Os ciclos do aparello reprodutor feminino.
A fecundación. O desenvolvemento do embarazo e o parto.
A infertilidade. Técnicas de reprodución asistida.
Os métodos anticonceptivos e as enfermidades de transmisión sexual: ETS.
A violencia de xénero.

O relevo terrestre e os axentes xeolóxicos.
A enerxía que a Terra recibe do Sol.
A dinámica da atmosfera e da hidrosfera.
A meteorización. Erosión, transporte e sedimentación.
A formación do solo. Edafización.
Factores que inflúen no relevo terrestre.
A representación do relevo. Os mapas topográficos.
Os axentes xeolóxicos. O vento. Os glaciares. As augas superficiais. As augas
subterráneas. O mar.
A acción xeolóxica dos seres vivos. A acción xeolóxica do ser humano.
A creación e a destrución do relevo.
As formas de modelaxe en Galicia.
A enerxía interna da Terra.
A estrutura en capas da Terra. As placas litosféricas.
O vulcanismo. Terremotos e ondas sísmicas.
Fenómenos asociados ao movemento das placas.
Riscos volcánico e sísmico.
O ciclo das rochas.
As aplicacións das rochas.
TEMPORALIZACIÓN
1o Trimestre: Bloques 1 e 2
2o Trimestre: Bloque 3
3o Trimestre: Bloque 4 e 5

Asinado: Francisco Miguel Rodríguez Pena.

