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1. MARCO LEGAL DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

1.1. Lexislación europea 
1.1 RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de 
decembro de 2006 sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente 
(2006/962/CE) 

1.2 Lexislación estatal 

2.1 Orden ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 
educación secundaria obligatoria e o bacharelato. 

2.2 LOMCE 

2.2.1 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de decembro  para a mellora da calidade educativa. 

2.2.2 Real Decreto 412/2014, de 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica 
dos pocedimentos de admisión aos ensinos universitarios oficiais de Grao. 

2.2.3 Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que ise establece o currículo 
básico da Educación Secundaria Obligatoria e do Bacharelato (LOMCE). 

2.2.4 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, pola que se regula o procedimento de 
incorporación do alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria ou de 
Bacharelato dosistema educativo definido pola Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
decembro, para a mellora da calidade educativa, con materias no superadas 
docurrículo anterior a súaimplantación. 

2.2.5 Real Decreto 310/2016, de 29 de xullo, pola que se regulan as avaliacións finais 
de Educación Secundaria Obligatoria e de Bacharelato. 

1.3 Lexislación autonómica 

 

3.1.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 

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

3.3.Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre 
as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación 
primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 



3.4Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no 
curso académico 2015-2016 para a implantación do currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia 

3.5.Decreto 107/2014, do 4 de setembro, polo que se regulan aspectos 
específicos da formación profesional básica das  ensinanzas de formación 
profesional do sistema educativo en Galicia e se establecen vinte e un 
currículos de títulos profesionais básicos 

 2 .CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO 

2.1. Datos do Centro 

Denominación: IES Celanova Celso Emilio Ferreiro 

Código: 32016625 

Dirección: Fernández. Losada s/n C.P.: 32800 

Localidad: Celanova (Ourense) 

Teléfono: 988431565 

Fax: 988431460 

Correo electrónico: ies.celanova@edu.xunta.es 

Web https://www.edu.xunta.es/centros/iescelanova/ 

2.2 Contexto socioeconómico 

 Constitúe o  Centro de referencia da comarca “Mancomunidade de Terras de 

Celanova” e dos Concellos limítrofes (concellos de A Merca, Cartelle, Celanova, A 

Bola, Ramirás, Gomesende, Quintela de Leirado). Ainda que existen otros centros nos 

que se imparte Educación Secundaria Obrigaroria, a maioría dos seus alumnos/as 

continúa os estudos no noso Centro. Este feito provoca que o alumnado se incorpore 

ao longo de diferentes cursos o que nos leva as veces a traballar na aula con 

diferentes niveis de coñecemento e actitudes , polo que se require boa conexión co 

Centro de procedencia. 

 A maioría do alumnado procede do rural, ainda que hai un bo número que 
proveñen da propia vila, iso inflúe na organización do Centro como os horarios , 
comedor, actividades extraescolares e transporte escolar entre outros. 

 O ambiente socieconómico e cultural é, en xeral, de tipo medio-baixo, 
afectadas as familias pola emigración e na actualidade pola crise. Tamén contamos 
con un incremento de inmigrantes que voltan pola crise nos seus países de orixe. 

2.3. Identidade do Centro 

  



2.3.1. Ubicación: O Instituto, fundado en 1993,  atópase nun dos claustros do 
Monasterio de San Salvador, edificio do século XVII declarado de interese cultural 
localizado no propio centro histórico de Celanova. Destaca os espazos amplos e 
luminosos ainda que carece de instalación deportivas no seu interior, pero si 
instalación municipais de uso común próximas ao Centro. 

2.3.2. Instalacións: Presenta aulas de tecnoloxía, música e informática,  aulas 
equipadas para as  FPB, laboratorios de Física e Química e de Bioloxía, salón de 
actos equipado con material audiovisual, cafetería, comedor utilizado os luns e 
unha biblioteca moi importante tanto pola dotación que inclúe  como polo seu 
estado de conservación e boa presenza. O Centro ademáis  pon a disposición da 
Escola Oficial de Idiomas aulas utilizadas fóra do horario escolar, cun uso diario. 
Tamén o Centro abre as súas portas para acoller cursos ou exposicións solicitadas, 
asi como permite a entrada para a súa visita. 

2.3.3. Personal docente: Ainda que o número varía dun curso a outro e mesmo diminúe 
o número de profesores/as , no presente curso a plantilla conta con   41 
profesores/as 

2.3.4. Alumnado: O  número total de alumnos/as  inscritos no Centro no presente 
curso é de 301. O número pode  sufrir pequenas fluctuacións ao longo do curso, 
tanto por altas como por baixas de novos estudantes. 

 

3. DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 

As profesoras que forman parte deste Departamento neste Curso son: 

 IGLESIAS NOVOA, FLORA 

SEARA CID, ELISA MERCEDES 

LUIS TORRES, ELDA 

3.1 Distribución de  materias e grupos 

 

MATERIA NIVEL HORAS/ 
SEMANA 

GRUPOS HORAS 
TOTAIS 

Bioloxía e Xeoloxía          1º ESO      4      2     8 

Bioloxía e Xeoloxía          3º ESO      2      2     4 

Bioloxía e Xeoloxía          4º ESO      3      1     3 

Cultura Científica          4º ESO     3      1     3 



Bioloxía e Xeoloxía 
 

         1º BCH     4      1     4 

 Cultura Científica 
 

         1º BCH     2      1     2 

Anatomía aplicada          1º BCH     3      1     3 

Bioloxía           2º BCH     4      1     4 

Módulo de Ciencias 
aplicadas FPB 

           2º     7      1       7 

 

 

 

3.2 Distribución por cursos, niveis e horas lectivas 

 

PROFESORAS GRUPOS /OUTROS HORAS 

IGLESIAS NOVOA, FLORA Cultura Científica  4º ESO 3 

Cultura Científica 1º BCH  2 

Bioloxía 2º BCH 4 

Módulo Ccias. Aplicadas FPB 2 7 

LUIS TORRES, ELDA 

 

Bioloxía e Xeoloxía  3º ESO 4 

Bioloxía e Xeoloxía  4º ESO 3 

Bioloxía e Xeoloxía  1º BCH 4 

Anatomía aplicada  1º BCH 3 

SEARA CID, ELISA 
MERCEDES 

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO 8 

HORAS DEPARTAMENTO 38 

 

 

4. LIBROS DE TEXTO 

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía   ANAYA 

3º e 4º ESO Bioloxía e Xeoloxía  ANAYA 



4º ESO Cultura científica   sen libro 

1º BCH Bioloxía e Xeoloxía   ANAYA 

1º BCH Cultura científica   Sen libro 

1º BCH  Anatomía aplicada  Sen libro 

2º BCH Bioloxía                                                Sen libro 

 

 

 5. MEDIDAS DE REFORZO E DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
NECESIDADES  ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 
 DECRETO 229/2011, de 7 de decembro  por el que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia, nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Ley orgánica 2/2006, 
de 3 de maio, de educación. 

O obxectivo é conseguir que todas as persoas acaden o máximo 
desenvolvemento persoal e social posible o que require que se lles facilite unha 
educación adaptadas aos aspectos singulares de cada ún, garantindo unha 
igualdade efectiva de oportunidadesl 

Para plantexar as medidas de atención á diversidade oportunas é preciso 
coñecer  diversos aspectos do grupo para posteriormente adoptar medidas en 
función do número total de alumnos no aula. 

 
Alumnos/as matriculados no Centro  no curso anterior: 
- Alumnado que repite curso. 
- Alumnado que promocionou con evaluación negativa na asignatura. 
- Informes individuais do Equipo de Orientación. 
- Informes personalizados do titor do curso anterior que recollan os acordos 
establecidos na xunta de avaliación ordinaria e extraordinaria. 
- Informes individualizados elaborados polos profesores que lles deron clase o 
curso pasado.Moi a ter en conta, despois da excepconalidade vivida no dito 
curso. 
 
Alumnos/as de nova incorporación: 
- Alumnado estranxeiro con o sen dificultade para entender o idioma. 
- Alumnado de tardía incorporación ao noso sistema escolar 
- Alumnado con problemas socioeconómicos ou familiares que precisen accións 
de carácter compensatorio. 
- Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE). 
- Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade(TDAH). 
 



Este estudo posibilitará establecer unha valoración que permita adaptar os 
recursos humanos e materiais á diversidade de necesidades educativas existentes. 

 
5.1. Alumnado de altas capacidades (AACC). 
 
O alumnado de altas capacidades caracterízase por aprender a un maior  ritmo e 

con maior profundidade, lembrar maior cantidade de información e estruturala de 
forma axeitada, amosando intereses máis amplos. En xeral, caracterízanse por ser 
máis autónomos, críticos, creativos e estar máis motivados. 

Serán por tanto métodos axeitados, aqueles que posibiliten o traballo autónomo, 
desenvolvan  habilidades para aprender a pensar, plantexen resolucións creativas 
de problemas, como poden  ser a realización de proxectos de investigación ou 
titoría entre iguais. 

A identificación é complexa, dependente do Equipo Orientador, tratándose máis 
dun proceso continuo que da aplicación dun test aillado. 

 
 
5.2.  Alumnado con necesidades educativas especiais, derivadas de 

discapacidad ou por trastornos graves de conduta.  (NEE) 

 Nestes casos realizaranse adaptacións curriculares, significativas ou non 
significativas,  axeitando obxectivos e contidos. 

a. As adaptacións curriculares significativas suporán a  modificación ou 
eliminación de elementos prescriptivos do currículo. Realizaranse de forma 
colexiada co titor, departamento de Orientación e pedagogos terapeutas (PT), 
seleccionando aqueles materiais e  recursos que mellor se adapten ao alumno/a.  
ACIS deste tipo  aplicaranse ao alumnado con discapacidade física, psíquica ou 
sensorial  

b.  As adaptacións curriculares non significativas, incluirán adecuacións en canto 
aos tempos, as actividades, a metodoloxía, a tiploxía dos exercicios ou o xeito de 
realizar a avaliación. Tamén poden supor pequeñas variacións dos contidos, pero 
sin implicar un desfase do currículo. O docente de aula será  quen realice as 
modificacións oportunas e individualizadas para cada alumno/a.. Este tipo de 
adaptacións realizarse co  alumnado seguinte: 

- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH), que esté atravesando 
unha complexa situación persoal puntual.   

- Dificultades específicas  e puntuais de aprendizaxe 
 
5.3. Alumnado con necesidades de carácter compensatorio polas 

desigualdades derivadas de factores sociais, económicos, culturais, 
xeográficos, étnicos ou doutra índole. 

 
Neste casos, as Titorias, resultan un vehículo importante para facilitar a 

integración dos estudantes cos seus compañeiros. O departamento de Orientación 
en colaboración co titor e o docente de aula serán os encargados de articular o 
programa de tratamento personalizado acerca das actuacións formativas dentro e 
fora do centro, facilitanto a igualdade con compañeiros e orientando as familias sin 
recursos. Neste punto  inclúese os seguintes grupos: 

 



- Inmigrantes de fala hispana ou nacionais que se incorporen ao longo do curso 
con baixo nivel curricular (incorporación tardia al sistema) 

- Alumnado de orixe extranxeiro  non coñecedor do noso idioma seguindo o plan 
de inmersión lingüística 

- Alumnado con condicións persoais circunstanciais que o precise. 
 
 

  
 
 
 

6. PROGRAMAS DE REFORZO E RECUPERACIÓN DAS 
APRENDIZAXES NON  ADQUIRIDAS 

6.1. ALUMNOS/AS CON  AVALIACIÓNS NEGATIVAS 
 
 
6.1.1. Alumnos/as con avaliacións negativas por absentismo. 
 
     Para os alumnos/as que non poidan ser avaliados polo procedimento ordinario, 
debido a  un excesivo número de faltas de asistencia , utilizaranse os 
procedimentos seguintes: 
 
a. Absentismo inxustificado:  Cando as faltas inxustificadas superen a porcentaxe 
establecida nas normas do Centro, serán calificados mediante a realización dunha 
proba escrita única sobre os contidos desenvolvidos en cada período da avaliación 
ordinaria, aplicando os criterios de avaliación correspondientes. 
b. Absentismo xustificado: Cando exista algún motivo que impida a normal 
asistencia ao Centro, o departamento atenderá ó alumnado e coordinarase coa 
familia, persoal de apoio ou profesorado que poidan supervisar a realización de 
actividades donde o alumno se atope. Si fose posible faranse  probas escritas ou 
orais que midas se acadou os mínimos pertinentes nos estándares de aprendizaxe 
avaliables sobre os contidos que correspondan ao período de ausencia. 
 
6.1.2. Alumnos/as con cualificación negativa na convocatoria Ordinaria de 
xuño 
 
    Para o alumnado avaliado  negativamente en xuño  axustarase un plan de 
Recuperación consistente nun conxunto de actividades de recuperación  e na 
preparación das probas escritas  que se levarán a cabo en setembro, éstas últimas 
establecidas polo Centro. 

Nos primeiros días de setembro realizarase unha proba extraordinaria na que se 
valorarán o logro das capacidades e o desenvolvemento de competencias do 
currículo segundo os estándares avaliables  que o Departamento considera 
indispensables. A materia se considerará aprobada cando a cualificación final sexa 
igual ou superior  a 5 puntos dun total máximo de 10. 

 
 

6.2. ALUMNOS/AS CON MATERIAS PENDENTES 



 
Este curso non hai alumnado con materias do departamento pendentes. 
 

6.3.  REFORZO E RECUPERACIÓN DAS APRENDIZAXES       
IMPRESCINDIBLES NON ADQUIRIDAS NO CURSO 
2019/20 

       Debido a situación excepcional na que se desenvolveu o terceiro trimestre do 
curso 2019-2020 a causa da emerxencia sanitaria e a adaptación das 
programacións derivada da mesma, é necesario considerar no presente curso o 
reforzo e recuperación necesario das aprendizaxes non adquiridas no anterior. A 
materia de Bioloxía e Xeoloxía non ten continuidade nos diferentes cursos da ESO 
e en 4º de ESO e no Bacharelato non é obrigatoria, condicionando este feito ás 
medidas de reforzo que se poden adoptar. 
En calquera caso, a partir dos informes individualizados elaborados á finalización 
do curso pasado e da avaliación inicial, revisaranse a nivel individual as carencias 
do alumnado e tomaranse as medidas máis oportunas en cada caso. 
 

Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO 
        Neste primeiro curso da ESO, tratarase de reforzar a nivel individual as 
carencias que se detecten a partir da avaliación inicial. En canto aos contidos, non 
consideramos que sexa necesario modificalos. 
 

Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO 

        Non procede, xa que en 2º ESO os alumnos non cursan a materia de Bioloxía e 
Xeoloxía. 

 

Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO 
        A asignatura de Bioloxía e Xeoloxía de 4º de ESO está dividida en catro 
grandes bloques: A evolución da vida, A dinámica da Terra, Ecoloxía e Medio 
Ambiente e Proxecto de investigación. 
          Consideramos que ao tratárse a Bioloxía e Xeoloxía de 4º de ESO dunha 
asignatura optativa, é dicir, que non ten continuidade co curso anterior, o máis 
adecuado é continuar coa secuenciación tal e como aparece na programación do 
curso. 
     Durante o curso 2019/2020, debido á suspensión das clases a consecuencia da 
pandemia, os alumnos foron avaliados en 3º de ESO dos contidos explicados 
unicamente durante as clases presenciais. Aínda así, durante o confinamento 
,mediante a aula virtual do centro e a aplicación google classroom, os alumnos 
realizaron actividades relativas a maior parte dos contidos de Bioloxía (lóxicamente, 
prestamos especial atención ao repaso dos temas obrigatorios, especialmetne para 
os alumnos con algunha ou algunhas avaliacións suspensas). 



    Durante o presente curso 2020/2021 prestaremos especial atención aos temas 
de Xeoloxía que quedaron por dar, os cales serán estudados no bloque 2: A 
dinámica da Terra. 

 

Cultura Científica 4º ESO 
         Non procede. Esta materia non se cursa en 3º ESO. 
 

Bioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato 
         A maioría dos alumnos que se matriculan nesta materia, cursan anteriormente 
Bioloxía e Xeoloxía en 4º ESO, aínda que non é obrigatorio. As aprendizaxes 
adquiridas en 4º ESO facilitan a adquisición dos coñecementos que se desenvolven 
na materia de 1º Bacaharelato. Durante o curso pasado, debido á situación 
excepcional por mor da pandemia, non foron impartidos parte dos contidos de 
Xeoloxía de 4º de ESO. É por iso que comezaremos a asignatura seguindo a orde 
establecida durante os cursos anteriores, é dicir, seguindo os bloques indicados na 
programación do curso, pero tendo en conta que o bloque 4 (Biodiversidade), 
impartirase de forma máis breve para así adicarlle máis  atención aos temas de 
Xeoloxía non impartidos en 4º de ESO. 
       Por outra parte, consideramos que é importante comezar o curso igualmente 
seguindo a orde establecida na programación do curso porque son precisamente os 
temas comprendidos nos primeiros bloques os que van ser máis necesarios para o 
curso seguinte, é dicir, cando estes alumnos cursen 2º de Bacharelato, curso básico 
para a súa formación de cara as probas ABAU, ao tratarse de alumnos que en xeral 
amosan un grande interese por continuar os seus estudos nas rama sanitaria. 
 

   Anatomía Aplicada 1º Bacharelato 
         Non procede. Materia específica que non se cursa con anterioridade. 
 

Cultura Científica 1º Bacharelato 
         Non procede. Esta materia e a de igual nome de 4º ESO non teñen 
continuidade nin en contidos,nin en alumnado. 

Bioloxía 2º Bacharelato 
           En Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bacharelato no curso anterior, desenvolvéronse 
todos os bloques correspondentes a Bioloxía polo que non é necesario reforzar no 
presente curso.



 

 

7.  ADAPTACIÓN AO ENSINO NON PRESENCIAL 

Ao abeiro do establecido no Protocolo de Adaptación ao Contexto da COVID-19 nos centros de ensino non 
universitario de Galicia para o curso 2020-2021, detallamos a continuación as medidas a adoptar nos 
escenarios posibles que se poden dar este ano, indicando  que calquera modificación a esta Programación  
será recollida nas Actas do Departamento e na Memoria Final así como informados convenientemente o 
alumnado e os seus titores legais. 

 

   ENSINO SEMIPRESENCIAL 
No caso de ter que impartir a materia de maneira semipresencial, combinando o traballo presencial e o 
traballo en liña; os procedementos, instrumentos de avaliación, cualificación e promoción da ESO e de 
Bacharelato serán os mesmos que os do método de ensino presencial; debido a que, as clases presenciais e 
non presenciais desenvolveranse de forma simultánea; así, o alumno ou grupo de alumnos que non asistan 
ao centro durante o período que se impoña , deberán  cumprir o mesmo horario das clases presenciais e a 
seguir o desenvolvemento das mesmas. Para iso utilizarase o servizo de videoconferencia Cisco Webex 
Meetings e/ou a aula virtual. 

   ENSINO NON PRESENCIAL 

As medidas a adoptar no caso de suspensión da actividade lectiva para facer efectivo o ensino non 
presencial: 

 

• Metodoloxía 
 
Faremos uso das ferramentas- web dispoñibles  e da propia aula virtual  do centro. 

O seguimento do alumnado levarase a cabo a través da Aula Virtual do centro. O alumnado poderá 
interactuar coa profesora correspondente mediante  a propia aula virtual ou mediante correo electrónico. 

Durante os primeiros días do curso cada profesora  inscribirá aos seus alumnos no grupo correspondente e 
dará as instrucións necesarias para o desenvolvemento do ensino non presencial. 
 
A metodoloxía que se desenvolverá durante o período non presencial inclúe: 
A posibilidade  de clases online  mediante o servizo de videoconferencia Cisco Webex Meetings ou similar 
(segundo axustes e planificación dos horarios semanais  que organice o centro a tal efecto) . O 
desenvolvemento destas clases estará en función das características da materia e da súa carga horaria , así 
como tamén da capacidade do 100% de accesibilidade do alumnado ás mesmas. Na medida do posible estas 
sesións semanais utilizaranse para aqueles contidos que requiran para a súa asimilación unha maior 
intervención docente e tamén para a resolución de dúbidas. 
 O resto das sesións serán adicadas polo alumnado para a realización das tarefas indicadas pola profesora. 
As tarefas que propoña cada profesora serán directamente proporcionais  ao número de sesións lectivas da 
súa materia. Irán sempre acompañadas de instrucións claras  e sinxelas que posibiliten a autoaprendizaxe. 
En beneficio dunha mellor atención á diversidade as tarefas, ademáis de resultar significativas para o 
alumnado, deberán presentar diferentes graos de realización e dificultade. Debe primar a calidade sobre a 
cantidade, favorecendo as actividades globalizadoras. 

Todas as tarefas propostas serán resoltas por parte do profesorado, ben enviando as solucións das mesmas 
(a profesora  debe asegurarse de que o alumnado as corrixa), ou ben corrixíndoas directamente e enviando 
dita corrección ao alumnado. 



 

 

 

• Aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das competencias clave: 
Ver na Programación o apartado MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA , no cal aparecen 
os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe que consideramos imprescindibles para a 
adquisición das competencias clave. 

 

• Actividades: 
Actividades iniciais, de desenvolvemento e de síntese. 
Actividades de reforzo e ampliación. 
Traballos individuais ou en grupo, cuestionarios, resumos, elaboración de informes, lecturas específicas, 
actividades prácticas, etc. 

 

• Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Procedementos: 
Análise das tarefas desenvolvidas polo alumno (traballos, caderno, …) 
Probas específicas 
Intercambios co alumno (nas clases on line, correo,…) 

 Instrumentos: 
           Rexistro de participación 
           Probas na modalidade de “libro aberto” (tipo test ou de preguntas abertas) 
           Rúbricas 

 

 

• Criterios de cualificación 
 

     1º SUPOSTO : Se toda a avaliación foi desenvolvida de xeito NON  presencial 
 
Se é posible a realización de probas presenciais, os criterios de cualificación en cada materia serán os que 
aparecen no apartado “Criterios de avaliación, cualificación e promoción  do alumnado”. 
  
No caso de que a situación impida o desenvolvemento de probas presenciais, poderanse realizar probas de 
avaliación en liña sempre que se garantice, por parte do centro, que todo o alumnado destinatario dese tipo 
de probas dispón dos medios  tecnolóxicos e as condicións adecuadas para realizalas. A cualificación do 
alumno correspondente ao período de ensino non presencial sería como sigue: 
A nota  da avaliación será a media ponderada das cualificacións obtidas polo alumno nas tarefas entregadas, 
e a/as probas realizadas . Non concretamos no momento da elaboración deste documento as porcentaxes 
otorgadas a cada apartado, xa que ,dependendo da época na que se produza o confinamento (se ocorre), da 
materia, dos temas que queden por dar,da súa dificultade,da accesibilidade do alumnado , etc, esas 
porcentaxes poden variar. O que sí o noso Departamento ten claro é que nunha avaliación deste tipo deben 
primar os traballos individuais desenvolvidos polos alumnos fronte os exames online, é dicir,a porcentaxe 
máis alta sempre será  á correspondente ao traballo persoal.   Os acordos serán recollidos nas Actas do 
Departamento e na Memoria Final, así como informados convenientemente o alumnado e os seus titores 
legais. 
 



 

 

    2º SUPOSTO : Se parte da avaliación se desenvolveu de xeito presencial 
 
Poden darse dúas posibilidades: 

- Se o confinamento coincide á metade dunha avaliación, manteranse as cualificacións obtidas ata 
a suspensión das clases, engadíndoselle ata un máximo do 20% sobre esa nota  polas tarefas  
entregadas .  

- Se o confinamento ocorre cando xa se desenvolveu de xeito presencial máis dos 2/3 dunha 
avaliación, o alumno só poderá acadar polas tarefas entregadas ata un máximo do 10% sobre a 
cualificación no período presencial. 
 

 
En calquera caso , para acadar unha avaliación positiva o alumno debe entregar como mínimo o 80% das 
tarefas propostas pola profesora . Valorarase a entrega puntual e constante das actividades, no soporte 
adecuado e coa presentación requerida en cada caso. 
Ademáis, se fose o caso, terase tamén en conta positivamente a participación  activa nas clases por 
videoconferencia. 

 

 
 
 

8. ACREDITACIÓN DOS COÑECEMENTOS NECESARIOS PARA CURSAR MATERIAS 
DE 2º DE BACHARELATO 

Tal e como dispón a Resolución no artigo 21, o alumnado que queira cursar asignaturas de 2º de 

Bacharelato (Bioloxía ou Xeoloxía) condicionadas á superación das correspondentes materias do primeiro 

curso, deberá acreditar que reúne as condicións necesarias para seguir con aproveitamento a materia de 

segundo. Esta acreditación   poderase realizar superando unha proba escrita no mes de setembro, antes do 

inicio das actividades lectivas. A proba será diseñada polo departamento segundo os criterios e estándares 

de aprendizaxe da materia Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato. 

 
 

Sinalar que no curso 2020/21 non hai ningún alumno en 2º de Bacharelato nestas circunstancias. 
 
 
 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

    Por decisión do Centro, debido á Covid-19, este curso non se levará a cabo ningunha actividade extraescolar. 
Non obstante, sempre que as condicións sanitarias o permitisen, tentaríamos organizar algunha actividade 
complementaria para o segundo/terceiro trimestre. 

 

 



 

 

10. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 

Segúndo o punto 5 do artigo 11 do l Real Decreto 74/2007, que regula o currículo da 
Enseñanza Obrigatoria, “la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 
competencias básicas. Con el fin de fomentar el hábito lector y el gusto por la lectura, se dedicará 
un tiempo a la misma en la práctica docente del conjunto de todas las materias no inferior a una 
hora semanal en cada grupo, que se articulará a través del plan de lectura del centro docente.” 

O PLEI constitúe un proxecto de intervención educativa de Centro, que persigue o fomento do 
interese e do desenvolvemento do hábito e da competencia lectora, escritora e investigadora do 
alumnado. 

 
        OBXECTIVOS 

1. Colaborar co Proxecto Lector do Centro e o Plan Anual lector na difícil tarefa de facer lecto-
res responsables e reflexivos. 

2. Colaborar coa biblioteca na formación de usuarios eficientes e colaborar nas actividades 
propostas por ela. 

3. Fomentar o manexo de diversas fontes de información, libros, comics, revistas, ebooks. e po-
ñer en valor os hábitos de lectura que manifesten o alumnado. 

4. Formar lectores críticos propios das sociedades democráticas. 
5. Facilitar espazos dentro da aula para a lectura dende libros a documentos textuais de rele-

vancia científica, social, literaria.... 
6. Fomentar a procura de información na rede dende os primeiros cursos coa finalidade de ob-

ter cidadáns formados na selección de fontes de información valiosas. 
7. Deseñar actividades que impliquen o uso e a selección de diversas fontes de información e 

xestionar o uso de dita información. 
8. Ensaiar cos libros recomendados dentro do Itinerario de Lecturas Recomendadas. 

 
          HORA DE LER 
 

    Durante este curso, ademáis da lectura habitual de forma cotiá nas clases, participaremos 
no horario de lectura semanal “HORA DE LER” establecida polo Centro. Esta hora, ao ser o 1º 
ano que se fai, decidimos deixala aberta, de modo que os alumnos poderán traer lectura de libre 
elección, seguir a programación da biblioteca ou una lectura relacionada co currículo de cada 
materia do departamento. Faremos un seguimento por materia e nivel para axustalo 
correctamente o curso próximo. 

 
          CARÁCTER DAS LECTURAS 

 Distinguimos dúas tipoloxías diferentes: 

- Lecturas de carácter lúdico segundo o gusto do lector, que poden elixir entre as suxeridas polo 
departamento. 

- Lecturas de “carácter formal e científico” onde utilizaremos textos, fragmentos e/ou artigos de 
personaxes relevantes no ámbito de estudo da materia e a aula. 

 
         ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS: HORA DE LER, LECTURA COMPARTIDA, ETC. 

-Participar na proposta de centro da Hora de Ler. 
-Xestionar tempos na aula para a lectura compartida de fragmentos relevantes de lecturas como poden ser: 

- Fragmentos seleccionados de libros de Gerald Durrell en 1º / 2º  ESO, de Julio Verne, Viaxe do 
Beagle de Charles Darwin....en 4º ESO 

- Artigos escritos por científicos actuais ou pasados. 



 

 

- Artigos de divulgación escritos por especialistas. 

-Utilizar textos científicos, sempre que sexa posible como material de aula. 
-Valorar especialmente as lecturas voluntarias do alumnado. 
 
 

ELABORACIÓN DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. FASE DE DOCUMENTACIÓN  

Deseño de Proxectos de Investigación nos que se inclúa a fase de “Documentación” como unha 
parte do propio proxecto. Nesta fase o alumnado documentarase acerca da investigación a realizar 
e indicará a selección de fontes realizada. A fase de Documentación responde ás necesidades 
definidas nos obxectivos 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7 

2. FASE DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

     A comunicación científica, ao igual que os demáis tipos de comunicación lingüística, precisa 
dunha estrutura específica, unha linguaxe determinada e formatos determinados. 

Sempre que se realice un proxecto expresaremos claramente o produto final no que queremos o 
proxecto realizado e as pautas para realizalo. Ensaiaremos o tipo de documento final de 
comunicación de resultados que se pedirá o alumnado seguindo os grupos de idade do alumnado 
(1º - 2º ESO; 3º-4º ESO; 1º BAC) 

Destacaremos a necesidade de elaborar textos propios, non utilizar o copia e pega e citar as 
fontes externas utilizadas. 

 
 
              CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Non se terán en conta na avaliación as lecturas recomendadas. 
Os proxectos de investigación (fases de documentación e de comunicación dos resultados) teñen 

un peso importante nas cualificacións de materias como Cultura Científica de 4º ESO e   1º 
Bacharelato e así figura nas programacións respectivas. 

 

             UTILIZACIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA 
Dende o Departamento fomentaremos sempre o hábito da lectura entre o alumnado recomendando a 

lectura dalgunha das obras  que aparecen detalladas para cada curso, algunhas xa dispoñibles na biblioteca e 
outras de nova adquisición para o presente curso académico.  

 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA    1º ESO  

  

LIBROS DE TEXTO: 
- Realízase unha primeira lectura reflexiva do tema no libro de texto da editorial ANAYA, para 
confeccionar esquemas, mapas conceptuais e sintetizar definicións. 



 

 

- Realízase sempre a lectura do glosario de cada tema. 

LIBROS DE LECTURA 
- Utilízanse diversas guías moi sinxelas procedentes da biblioteca. 

- Realízanse investigacións en libros variados para despois redactar traballos  sobre algún dos 
temas relacionados co currículo. 

PÁXINAS WEB E PPT 
- Busca de información en páxinas web para a realización posterior de traballos relacionados 
co tema explicado.  

 

Aínda que o Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios, si recomenda as seguintes lecturas 
optativas 

LECTURAS     RECOMENDADAS  

TÍTULO AUTOR UBICACIÓN 
NA 
BIBLIOTECA 

Esos asquerosos bichos Nick Arnold    

Las chicas son de ciencias. 25 científicas que 
cambiaron el mundo 

Irene Cívico, Sergio Parra 
y Núria Aparicio 
(ilustradora) 

  

Ecochic 
Pequeños gestos para cuidar de ti y de tu planeta 

Margaret Fenwizk   

Residuo cero en casa: guía doméstica para 
simplificar nuestra vida 

Bea Johnson   

 

 

 

 

 

 

BIOLOXÍA  E XEOLOXÍA  3º ESO  

 Dúas sesións por semana non son suficientes para estenderse na materia nin posibilitan a 
utilización de moitos materiais. Aínda así, a contribución á lectura pasa polo emprego dos seguintes 
recursos: 

LIBROS DE TEXTO 
O libro de  texto da Editorial ANAYA serve de base para a lectura case diaria e o comentario das 
ideas principais do texto ou do léxico complexo, ademáis da confección dos resumos que todos os 
alumnos deben facer ao longo do curso nos seus cadernos. 

 



 

 

Aínda que o Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios, si recomenda as seguintes lecturas 
optativas 

LECTURAS     RECOMENDADAS  

TÍTULO AUTOR UBICACIÓN 
NA 
BIBLIOTECA 

Las chicas son de ciencias. 25 científicas que 
cambiaron el mundo 

Irene Cívico, Sergio Parra 
y Núria Aparicio 
(ilustradora) 

  

¡QUE SE LE VAN LAS VITAMINAS! 
MITOS Y SECRETOS QUE SOLO LA CIENCIA PUEDE 
RESOLVER 

Deborah García Bello   

 

REVISTAS E PRENSA 
 Calquera artigo da prensa diaria, se ten relación co currículo, pode ser lido e comentado: 

 Utilízanse artigos de revistas para establecer debates sobre diversos temas actuais. 

VÍDEOS E DVD 
 Da colección “Enciclopedia Británica”, Educational Corporation de Plaza&Janes: Os sistemas 
e aparatos que componen o corpo humano. 

  “Super size me”. De  Spurlock, Morgan. Fortissimo Films 

 “Pon la basura en su sitio” Campaña de Reciclaje del Ayuntamiento de Granada 

 “Apocalypsis segundo Greenpeace” , documental gravado da TV 

 “4 maneras de acabar con el mundo” , documental gravado da TV 

PÁXINAS WEB E PPT 
Entre outras: 

www.iespoetaclaudio 

www.joseacortes.com/biologia 

www.recursos.cnice.mec.es 

www.aula21.net 

www.educastur.princast.es 

www.anatomiahumana.ucv 

www.xunta.es 

Ademáis  utilizamos  presentacións powerpoint  propias e recollidas da rede e webquests. 

 

BIOLOXÍA  E XEOLOXÍA    4º ESO  



 

 

  

A contribución á lectura baséase na utilización do seguinte: 

LIBRO DE TEXTO 
O libro de texto serve de base para a lectura case diaria (nas tres horas semanais da materia) e 
comentario posterior do lido, resaltando as ideas principais, aclarando as palabras complexas que 
vaian aparecendo ó longo da lectura e revisando o vocabulario adquirido en cada unidade.  
Ademáis, os alumnos deben ir facendo, nos seus cadernos de clase, esquemas e/ou mapas 
conceptuais das partes da unidade que se van tratando. 

Ao final de cada unidade aparece unha sección chamada “O rincón da lectura”, na que hai unha 
selección de fragmentos de obras literarias coñecidas, con relatos que gardan relación cos contidos 
tratados na unidade. Inclúense, despois do texto, unhas preguntas de reflexión, relación, aplicación, 
identificación e busca da idea principal e das ideas secundarias que contribúen á correcta 
comprensión lectora. 

Rematando esta sección, sinálanse algunhas recomendacións de lectura de libros e revistas, así 
como suxestións de vídeos, películas e páxinas de Internet que están relacionadas coa unidade 
estudiada. Aparecen como suxestións no libro de texto, e, nalgún caso, lense fragmentos na clase, 
por exemplo: 

Aínda que o Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios, si recomenda as seguintes 
lecturas optativas 

LECTURAS     RECOMENDADAS  

TÍTULO AUTOR UBICACIÓN 
NA 
BIBLIOTECA 

El orígen de las especies Darwin   
En la boca del dragón Follet   
El enigma de los dinosaurios Alonso   
La especie elegida Arsuaga   
La doble hélice Watson   
Ciencias de la Tierra. Una introducción a la 
geología física 

Tarbuck y Lutgens   

Procesos  geológicos externos y  Geología 
ambiental 

Anguita 
Biblioteca 
departamento 

El creacionismo, ¡vaya timo! Carmena 575 CAR 

Atlas de evolución De Beer 
Biblioteca 
departamento 

Las chicas son de ciencias. 25 científicas que 
cambiaron el mundo 

Irene Cívico, Sergio Parra 
y Núria Aparicio 
(ilustradora) 

 

Ojos de pantera. Para entender la genética 
humana 

Silvia Aymerich  

 

REVISTAS E PRENSA 
- Calquer artigo da prensa diaria, interesante e relacionado coa materia, é lido e comentado . 

- Utilízanse tamén artigos de revistas para establecer debates sobre diversos temas actuais: 

Investigación y ciencia 5(05) INV inv 



 

 

National Geographic 91(05
) 

NAT nat 

 

VÍDEOS E DVD 
Entre outros: 

 Da colección “Enciclopedia Británica”, Educational Corporation de Plaza&Janés, os 
relacionados con : 

Tectónica de placas 
Xeomorfoloxía 
A Deriva continental. Terremotos. Volcáns. 
Mitose e meiose 
Xenética mendeliana e molecular 
Evolución 
Ecoloxía 
A historia do planeta 

 MEC : 

Geología I. Procesos Geológicos externos 
Geología II. Procesos internos 
La actividad de un volcán 
La tierra cuenta su historia 

 
 BBC: El planeta viviente: la construcción de la Tierra 
 UNED: El modelado kárstico 

 Colección “los ciclos de la vida”. San Pablo vídeos 

 Una verdad incómoda. Al Gore. Na biblioteca, 791 / GOR / ver 

 Colección Ancora: 

Una escuela de genes. 
Genes que saltan 

 

 Colección Salvat. Temas clave. Varios 

PÁXINAS WEB E PPT 
 

Entre outras: 

www.iespoetaclaudio 

www.cnice.mec.es/eos/Materiales 

www.educastur.princast.es 

www.practiciencia.com.ar/ctierrayes 

www.librosvivos.net 

www.elmundo.es/ciencia/genoma 

www.mma.es 

 



 

 

BIOLOXÍA  E XEOLOXÍA     1º BACHARELATO  

A contribución á lectura baséase na utilización do seguinte: 

LIBRO DE TEXTO 
O libro de texto serve de base para a lectura case diaria (nas catro horas semanais da materia) e o 
comentario posterior, resaltando as ideas principais, aclarando as palabras complexas que vaian 
aparecendo ó longo da lectura e revisando o vocabulario adquirido en cada unidade. A cotío os 
alumnos precisan buscar no dicionario da aula termos en galego, especialmente nomes de rochas e 
de especies vexetais e animais, que coñecen en castelán  pero que ignoran en lingua galega. 

Cada unidade iníciase cunha sección “Diario da ciencia”, cun breve artigo que introduce o tema que 
se vai tratar. É lido en voz alta por un alumno e máis tarde comentado entre todos, a modo de 
diagnóstico de ideas previas. 

Ao final de cada unidade aparece unha sección chamada “Non o perdas”, na que se sinalan 
algunhas recomendacións de lectura de libros e revistas , así como suxestións de páxinas de 
Internet que están relacionadas coa unidade estudiada. 

Aínda que o Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios, sí recomenda as seguintes 
lecturas optativas 

LECTURAS        RECOMENDADAS  

TÍTULO AUTOR UBICACIÓN 
NA 
BIBLIOTECA 

¡QUE SE LE VAN LAS VITAMINAS! 
MITOS Y SECRETOS QUE SOLO LA CIENCIA PUEDE 
RESOLVER 

Deborah García Bello   

Ciencias de la Tierra. Una introducción a la 
geología física 

Tarbuck y Lutgens   

Procesos geológicos externos y Geología 
ambiental 

Anguita 
BIBLIOTECA 
DEPARTAME
NTO 

Atlas de anatomía humana Ed .Pearson   
Mi familia y otros animales Durrell   
Pequeña guía de minerais y rocas Schumann 549 SCH 
Guía de campo de las flores … Polunin 581 POL 
Guía de campo de las plantas sin… Brightman 582 BRI 
Guía das árbores de Galicia Niño 582 NIÑ 
Guía de campo de la aves... Peterson 598 PET 
Guía de campo de los érboles Krussman 58 KRU 
Guía de campo de los peces de mar Muus 597 MUU 
    

 

REVISTAS E PRENSA 
Calquer artigo da prensa diaria, interesante e relacionado coa materia é lido e comentado . 

- Utilízanse tamén artigos de revistas para establecer debates sobre diversos temas actuais. 

Investigación y ciencia 5(05) INV inv 
National Geographic 91(05

) 
NAT nat 



 

 

VÍDEOS E DVD 
 Da colección “Enciclopedia Británica”, EducationalCorporation de Plaza&Janés, os 
relacionados con : 

Tectónica de placas 
Ciclo das rochas 
A Deriva continental. Terremotos. Volcáns. 
A célula 
Biodiversidade 
Aparatos dixestivo, circulatorio, respiratorio, excretor de animais 
Sistema nervioso e endócrino 
Aparato reprodutor 
A nutrición nas plantas 
A relación e a reproducción vexetais 

 MEC: 

Geología I. Procesos Geológicos externos 
Geología II. Procesos internos 
La actividad de un volcán 
La tierra cuenta su historia 
 

 BBC : El planeta viviente : la construcción de la Tierra 

 UNED : El modelado Kárstico 

 Colección “Los ciclos de la vida” .San Pablo vídeo 

 A vida privada das plantas. Divisa Home Vídeo 

PÁXINAS WEB E PPT 
 

Entre outras: 

www.cnice.mec.es/eos/Materiales 

www.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/organis/contenidos 

www.ucm.es/info/tropico/docencia/apuntes.htm 

www.educastur.princast.es 

www.practiciencia.com.ar/ctierrayes 

www.librosvivos.net 

www.cellsalive.com 

google.earth 

www.ieslosremedios.orgwebpablo 

www.inea.uva.es/servicios/histología 

www.kalipedia.com/ciencias-vida 

www.visiblebody.com 



 

 

www.biogeociencias.com 

 

CULTURA CIENTÍFICA  4º ESO E 1º BACHARELATO  

  

 O contido das materias repártese en varios bloques sobre os que o alumnado realiza 
traballos, para o que deben consultar bibliografía, recompilar información, resumila e despois ex 
poñela. Para iso dispoñen dos seguintes recursos,  de xeito obrigatorio ou  optativo. 

LIBROS DE TEXTO 
De diversas editoriais: Alhambra,  Anaya,  Oxford,  VicensVivens, Santillana, SM,... 

Aínda que o Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios, si recomenda as seguintes 
lecturas optativas 

LECTURAS    RECOMENDADAS  

TÍTULO AUTOR UBICACIÓN 
NA 
BIBLIOTECA 

El orígen de las especies Darwin   

La nueva imagen del viejo mundo Atlas Plaza&Janés 
BIBLIOTECA 
DTO 

Serendipia. Descubrimientos accidentales en la 
ciencia 

Roberts, Royston   

Biografía de la Tierra. 
Historia de un planeta singular 

Anguita 
BIBLIOTECA 
DTO 

Los orígenes de la vida Orgel   
La primavera silenciosa Carson   

Historia natural de la enfermedad infecciosa Macfarlane 
BIBLIOTECA 
DTO 

Genoma Ridley   
Los volcanes Romero, Quirantes   

Nuestro futuro común Informe Brundtland 
BIBLIOTECA 
DTO 

Una verdad incómoda Gore   

Unha ollada desde a ciencia Xunta de Galicia 
BIBLIOTECA 
DTO 

Po de estrelas Xurxo Mariño 
BIBLIOTECA 
DTO 

 

REVISTAS E PRENSA 
Utilización de todos os artigos que saian na prensa diaria e sexan interesantes para o seu 
comentario 

Utilización de diversos artigos, publicados en revistas que están a disposición dos alumnos na 
biblioteca: 

Investigación y ciencia 5(05) INV inv 

National Geographic 
91(05
) 

NAT nat 

Cerna 5(05) CER cer 

 



 

 

VIDEOS E DVD 
“Menú de genes” (alimentos transgénicos) Universidad de Valencia 2002 

“Una verdad incómoda”. D.Guggenheim. 2006.            791 / GOR / ver 

“Tierra”. BBC .2008 

“Seis grados que podrían cambiar el mundo”. National Geographic. 2008 

Antropología 

Sistema solar. DidaVisión. Didaco 

La vida en el espacio. DidaVisión. Didaco 

“Los últimos días del edén”  de JhonMctiernan. Araba Films 

“Infierno” de  James Remar  .Paramount 

Documental gravado: “Cambio climático” 

Documental gravado: “Universos paralelos” 

PÁXINAS WEB E PPT 
 

www.fecyt.es 

www.igme.es 

www.historiadelaciencia.idoneos.com 

www.divulgamar.es 

www.aulacesga.es 

www.greenpeace.es 

www.tierra.org 

www.ecologistasenaccion.org 

www.idae.es 

www.oei.es 

www.atapuerca.org 

www.digital.el-esceptico.org 

www.aemet.es 

www.fundacioncajamar.com 

www.amigosdaterra.net 

www.earth.google.com/tour/ 



 

 

www.nasa.gov/home/index.html 

www.atapuerca.com 

www.msc.es 

www.ont.es 

www.vacunas.org 

www.bionetonline.org 

Presentacións elaboradas polos propios alumnos acerca de cada traballo, unha vez  recompilada a 
información, seleccionado o material e os contidos   

 

BIOLOXÍA    2º BACHARELATO  

 Os recursos empregados, agás os relativos aos temas específicos da materia, son sempre  
optativos. 

TEMAS 
Temas  de elaboración propia que deben ler antes da explicación na clase. Algunhas veces, pola 
dificultade do tema, lese algunha parte na clase. 

Aínda que o Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios, si recomenda as seguintes 
lecturas optativas 

LECTURAS       RECOMENDADAS  

TÍTULO AUTOR UBICACIÓN 
NA 
BIBLIOTECA 

El orígen de las especies Darwin   
Los orígenes de la vida Orgel   
Genoma Ridley   

 

REVISTAS E PRENSA 
Utilización de todos os artigos que saianna prensa diaria e sexan interesantes para o seu 
comentario 

Utilización de diversos artigos, publicados en revistas que están a disposición dos alumnos na 
biblioteca 

Investigación y ciencia 5(05) INV inv 

 

PÁXINAS WEB E PPT 
 

www.juntadeandalucia.es/averroes/centros 

www.um.es/molecula/ 

www.recursos.cnice.mec.es 



 

 

www.educastur.princast.es/proyectos/biogeo 

www.contraclave.org/biologia  

www.uniovi.es 

www.emes.es/AccesoUniversidad/Selectividad/ModelosdeExamenes 

www.joseacortes.com 

www.euita.upv.es/varios/biologia 

www.biomodel.uah.es/Temas 

www.iesadpereda.net 

www.dnaftb.org/dnaftb/29/concept/index.html 

www.bioxeo.com 

www.ehu.es/biomoleculas/AN/an4.htm 

www.biostudio.com/case_freeman_protein_synthesis.html 

 

 

 

 

 

ANATOMIA   APLICADA     1º BACHARELATO  

TEMAS 
Os temas referentes ao currículo dos alumnos  serán abordados con traballos individuais e 

en grupos, sempre utilizando as TIC , experiencias de laboratorio, libros de texto de diferentes niveis 
e editoriais, e libros que contén a Biblioteca do Centro. 

Aínda que o Departamento non propón itinerarios lectores obrigatorios, si recomenda as 
seguintes lecturas optativas 

LECTURAS    RECOMENDADAS  

TÍTULO AUTOR UBICACIÓN NA 
BIBLIOTECA 

Enciclopedia Médica  Biblioteca  
Atlas de Anatomia aplicada  Biblioteca  
    

 

REVISTAS E PRENSA 
Utilización de todos os artigos que saian na prensa diaria e sexan interesantes para o seu 
comentario 



 

 

Utilización de diversos artigos, publicados en revistas que están a disposición dos alumnos na 
biblioteca 

Muy interesante 5(05) INV inv 

 

PÁXINAS WEB E PPT 
www.recursos.cnice.mec.es 

www.educastur.princast.es/proyectos/biogeo  

www.contraclave.org/biologia   

https://anamolina.weebly.com/anatomiacutea-aplicada .(Atlas de anatomia) 

https://www.iesdrago.com/edu/course/view.php?id=374 

 

 


