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1 INTRODUCIÓN  

 
        O fundamento da materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente ten como eixe principal o uso que as 

persoas facemos dos recursos que nos ofrece o noso planeta, uns recursos limitados que, de cotío, explotamos 

como se fosen infinitos, polo que urxe encamiñarse cara un desenvolvemento sostible. Polo tanto, esta materia 

debe ser un instrumento para a comprensión do mundo que nos rodea e, paralelamente, promover unha 

reflexión crítica acerca da problemática ambiental para que o alumnado exerza unha cidadanía con conciencia 

cívica responsable, inspirada en valores, actitudes e intereses que o leven a protexer e mellorar o medio natural 

e, consecuentemente, participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno e do entorno 

social. 

       Actualmente, a humanidade enfróntase a importantes retos; entre eles, a procura de fontes alternativas de 

enerxía, o abastecemento de materias primas, o quecemento global, a alteración da capa de ozono ou a perda 

de biodiversidade. Consecuentemente, é necesario tomar consciencia da enorme variabilidade de impactos 

ambientais que a humanidade, coas súas accións, provoca no medio natural, sen esquecer que esta 

problemática débese abordar dende unha perspectiva integradora e holística e dun xeito interdisciplinario e 

sintético, o que é, precisamente, unha característica inherente a esta materia do bacharelato; mediante a 

aplicación de coñecementos e competencias adquiridas noutras ciencias e disciplinas, entre elas, a bioloxía, a 

xeoloxía, a física ou a química. 

       O coñecemento da problemática ambiental e dos avances científicos contribúe a facilitar a formulación de 

solucións integradoras entre desenvolvemento e ambiente, permitindo establecer unha xestión sustentable do 

noso planeta, o que permitirá evitar, ou cando menos diminuír, o impacto sobre o medio dalgunhas actividades 

humanas. 

       A materia aborda cuestións relacionadas coa comprensión do funcionamento dos sistemas terrestres, as 

súas dinámicas e as súas interaccións desde a escala local, rexional ou global. Para desenvolvela, faise 

necesaria unha reflexión científica, aplicando modelos teóricos e análises, coa finalidade de proporcionar unha 

visión que permita atopar un equilibrio entre o aproveitamento dos recursos e a sustentabilidade, así como 

comprender a realidade de xeito global e sistémico, e valorar o contorno e toda a problemática relacionada coa 

actividade humana. Ao mesmo tempo, é necesario valorar os riscos e propor medidas de predición, prevención 

e corrección, que os mitiguen. 

       O desenvolvemento da materia implica utilizar de xeito sintético os coñecementos científicos adquiridos en 

cursos anteriores e aqueles outros que, a miúdo, se adquiren dun xeito menos formal, xa que moitos dos temas 

que se estudan constitúen unha preocupación da sociedade actual e están cada vez máis presentes nos 

medios de comunicación social. Ademais, require relacionar de xeito explícito o estudo da ciencia, a técnica, a 

sociedade e o ambiente, coa finalidade de analizar as situacións e as opcións ou alternativas de xestión coas 

que se pode abordar toda a problemática ambiental á que se enfronta a humanidade na actualidade. 

       A materia divídese en sete bloques de contidos. No bloque I ("Medio ambiente e fontes de información 

ambiental"), logo de definido o medio ambiente, os contidos céntranse na teoría de sistemas e a súa 

metodoloxía de traballo, así como nas fontes de información ambiental. Trátase de pór á disposición do 
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alumnado as ferramentas básicas para abordar o estudo da Terra desde un punto de vista sistémico, así como 

adquirir o coñecemento necesario para acceder con rigor ás fontes de información ambiental. 

       O bloque 2 ("Dinámica dos sistemas fluídos") aborda contidos relacionados coa dinámica dos subsistemas 

terrestres fluídos, a atmosfera e a hidrosfera, como paso previo ao estudo dos bloques 3 ("Contaminación 

atmosférica") e 4 ("Contaminación das augas"), nos que os contidos xirarán arredor de toda a problemática 

ambiental relacionada coa contaminación dos anteditos subsistemas terrestres: a contaminación atmosférica e 

a contaminación das augas. 

       O bloque 5  ("A xeosfera e os riscos xeolóxicos") trata contidos relacionados cos riscos xeolóxicos internos 

e externos, facendo fincapé nas medidas de predición, prevención e corrección que se poden pór en práctica 

fronte a este tipo de impactos. 

       O bloque 6, co título de "Circulación de materia e enerxía na biosfera", inclúe contidos relacionados coa 

composición, a estrutura e a dinámica dos ecosistemas, a importancia da biodiversidade e a súa conservación 

e, finalmente, un análise sobre a situación de interfases como o solo e o medio litoral, que son moi fráxiles en 

relación á presión ás que os someten as actividades humanas, e que é preciso valorar e conservar. 

       Por último, a modo de conclusión, o bloque 7 ("A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable") ten 

como finalidade analizar modelos de xestión do planeta, investigar sobre a información facilitada por diferentes 

instrumentos de avaliación ambiental e achegarse á lexislación en materia ambiental a nivel local, autonómico, 

estatal e internacional. En definitiva, trátase de reflexionar con sentido crítico sobre a problemática ambiental á 

que se enfronta a sociedade utilizando diferentes fontes de información. 

 

 

 

 

2 OBXECTIVOS 
 

1. Comprender o funcionamento da Terra e dos sistemas terrestres e as súas interaccións desde unha 

óptica sistémica, como fundamento para a interpretación das repercusións globais dalgúns feitos 

aparentemente locais e viceversa 

2. Coñecer a influencia dos procesos xeolóxicos no medio natural e na vida humana. 

3. Avaliar as posibilidades de utilización dos recursos naturais, incluíndo as súas 

aplicacións, e recoñecer a existencia dos seus límites, valorando a necesidade de adaptar o uso á 

capacidade de renovación e aplicando aos problemas ambientais a óptica do desenvolvemento 

sustentable 

4. Analizar as causas que dan lugar a riscos naturais, coñecer os impactos derivados da explotación dos 

recursos e considerar diversas medidas de prevención e corrección. 

5. Investigar cientificamente os problemas ambientais, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 

biolóxico, xeolóxico e matemático, e recoñecer a importancia dos aspectos históricos, sociolóxicos, 

económicos e culturais nos estudos sobre o medio natural. 

6. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para realizar simulacións, tratar datos e extraer 

e utilizar información de diferentes fontes, avaliar o seu contido, fundamentar os traballos e realizar 

informes. 

7. Promover actitudes favorables ao respecto e á protección do medio natural, desenvolvendo a 

capacidade de valorar as actuacións sobre o contorno e tomar libremente iniciativas na súa defensa. 
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3 CONTIDOS,OBXECTIVOS CURRICULARES,TEMPORALIZACIÓN (en semanas), CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE,INDICADORES DE LOGRO ,COMPETENCIAS CLAVE, 

MÍNIMOS ESIXIBLES E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

TEMA 1. HUMANIDADE, MEDIOAMBIENTE E DINÁMICA DE SISTEMAS 

 

CONTIDOS CURRICULARES  OC TEM 

BLOQUE 1. MEDIO AMBIENTE E FONTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

B1.1. Concepto de medio ambiente e dinámica de sistemas. Modelos da teoría de Sistemas. 

B1.2. O medio natural como sistema. Aplicación da teoría de sistemas ao medio natural. 

i 

l 

3ª-4ª 

Set. 

B1.3. Humanidade e medio ambiente. Historia das relacións da humanidade coa natureza. 

B1.4. Recursos naturais, riscos e impactos ambientais. 

i 

l 

1ª-2ª 

Out. 

B1.5. Fontes de información ambiental. g 

i 

l 

2ª 

Out. 

C.A. E.A INDICADORES DE LOGRO CC GC AVA 

B1.1 B1.1.1 
Analiza a interdependencia dos elementos dun sistema. 

Establece as súas relacións. 
CMCCT 3 PAOL 

B1.1 B1.1.2 

Elabora modelos de sistemas e representa as relacións 

causais. Interpreta as consecuencias da modificación dos 

distintos factores e variables.  

CAA 2 PATOL 

B1.2 B1.2.1 

Usa modelos sinxelos e plausibles para determinar e analizar 

a influenza da aparición da vida e da acción humana nos 

cambios ambientais acaecidos ao longo da historia. 

CCEC, CAA 3 PATO 

B1.3 B1.3.1 
Recoñece e clasifica os diferentes recursos, riscos e impactos 

ambientais asociados. 
CMCCT 3 PAO 

B1.4 B1.4.1 

Reflexiona criticamente sobre os diferentes medios e 

instrumentos de información ambiental. Enumera os 

principais. 

CMCCT, CD 2 PATOL 

B1.4 B1.4.2 
Contrasta a fiabilidade das diferentes fontes de información. 

Extrae, a partir delas, conclusións sobre cuestións ambientais. 

CCL, CD, 

CSIEE 
3 AOL 

 

TEMA 2. BIOSFERA: CIRCULACIÓN DE MATERIA E ENERXÍA 

 

CONTIDOS CURRICULARES  OC TEM 
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BLOQUE 6. CIRCULACIÓN DE MATERIA E ENERXÍA NA BIOSFERA 

B6.1. Circulación de materia e enerxía na biosfera. 

B6.2. Relacións tróficas nos ecosistemas, cadeas e redes tróficas. Representacións gráficas. 

B6.3. Factores limitantes da produción primaria. 

i 

l 

3ª 

Out. 

B6.4. Ciclos bioxeoquímicos do osíxeno, o carbono, o nitróxeno, o fósforo e o xofre. 

B6.5. Os ecosistemas no tempo: sucesión, autorregulación e regresión. 

i 

l 

1ª 

Nov. 

B6.6. Autorregulación dos ecosistemas e repercusión da acción humana sobre eles. h 

i 

l 

2ª 

Nov. 

B6.7. Concepto de biodiversidade. 

B6.8. Causas e repercusións da perda da biodiversidade. 

a 

b 

h 

i 

l 

p 

2ª 

Nov. 

C.A. E.A INDICADORES DE LOGRO CC GC AVA 

B6.1 B6.1.1 
Identifica os factores limitantes da produción primaria e 

aqueles que aumentan a súa rendibilidade. 
CMCCT, CAA 2 PAO 

B6.1 B6.1.2 Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. CMCCT, CAA 3 PAOL 

B6.1 B6.1.3 Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. CMCCT, CAA 3 PATOL 

B6.1 B6.1.4 
Explica as causas da diferenza de produtividade en mares e 

continentes. 
CMCCT, CAA 2 ATO 

B6.2 B6.2.1 
Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a 

importancia do seu equilibrio. 
CMCCT, CAA 2 PATO 

B6.3 B6.3.1 
Identifica os cambios que se producen nas sucesións 

ecolóxicas e interpreta a variación dos parámetros tróficos. 
CMCCT, CAA 2 PATOL 

B6.4 B6.4.1 
Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos 

ecosistemas. 
CMCCT, CAA 2 PAOL 

B6.4 B6.4.2 
Argumenta e relaciona as actividades humanas coas 

repercusións na dinámica dos ecosistemas. 

CMCCT, 

CAA, CSIEE 
3 PATO 

B6.5 B6.5.1 
Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que 

supón a súa diminución. 

CMCCT, 

CCEC, CSC 
3 PAOL 

B6.5 B6.5.2 
Relaciona as accións humanas coa súa influencia na 

biodiversidade do ecosistema. 
CMCCT, CAA 3 ATOL 
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TEMA 3. XEOSFERA E RISCOS XEOLÓXICOS 

 

CONTIDOS CURRICULARES  OC TEM 

BLOQUE 5. XEOSFERA E OS RISCOS XEOLÓXICOS 

B5.1. Xeosfera: soporte dos restantes subsistemas terrestres. 

B5.2. Riscos xeolóxicos e a súa relación cos fluxos de enerxía terrestres. 

i 

l 

3ª 

Nov. 

B5.3. Orixe dos riscos xeolóxicos internos. 

 

h 

i 

l 

4ª 

Nov. 

B5.4. Métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos. 

B5.5. Danos orixinados polos riscos xeolóxicos. 

 

h 

i 

l 

m 

p 

4ª 

Nov. 

B5.6. O relevo como consecuencia da interacción da dinámica interna e externa do planeta. 

B5.7. Riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais. 

i 

l 
1ª Dec. 

B5.8. Importancia da ordenación do territorio na prevención dos riscos xeolóxicos. 

B5.9. Impactos máis frecuentes na paisaxe. 

a 

h 

i 

l 

m 

p 

2ª Dec. 

B5.10. Recursos da xeosfera: problemas ambientais ocasionados pola súa explotación. i 

l 
2ª Dec. 

B5.11. Impactos derivados da explotación dos recursos da xeosfera en Galicia. a 

h 

i 

l 

p 

3ª Dec. 
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B5.12. Uso eficiente da enerxía e dos recursos. a 

b 

h 

i 

l 

p 

3ª Dec. 

C.A. E.A INDICADORES DE LOGRO CC GC AVA 

B5.1 B5.1.1 
Explica as manifestacións da enerxía interna da Terra. 

Identifica a súa relación cos riscos xeolóxicos. 
CMCCT, CAA 3 PAOL 

B5.2 B5.2.1 
Determina a orixe e os factores relacionados cos riscos 

sísmicos e volcánicos. 
CMCCT, CAA 3 PATO 

B5.3 B5.3.1 
Expón os métodos de predición e prevención dos riscos 

xeolóxicos. 

CMCCT, 

CSIEE 
2 PATOL 

B5.3 B5.3.2 
Analiza a relación entre os riscos xeolóxicos e os danos que 

producen. 
CMCCT, CAA 2 PATO 

B5.4 B5.4.1 
Coñece e interpreta o relevo como consecuencia da 

interacción da dinámica interna e externa do planeta. 
CMCCT, CAA 3 PAOL 

B5.5 B5.5.1 
Describe os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais. 

Identifica os factores que interveñen. 
CMCCT, CAA 2 AOL 

B5.6 B5.6.1 
Argumenta a conveniencia da ordenación do territorio como 

método de prevención de riscos. 

CSC, CSIEE, 

CCEC 
3 PATOL 

B5.6 B5.6.2 
Comprende a fraxilidade da paisaxe. Avalía os impactos máis 

frecuentes que sofre. 
CSC, CCEC 3 PAO 

B5.7 B5.7.1 

Asocia o uso e explotación dos principais recursos minerais e 

enerxéticos cos problemas ambientais ocasionados e cos riscos 

asociados. 

CMCCT, CAA 3 PATOL 

B5.8 B5.8.1 
Recoñece os principais impactos derivados da explotación dos 

recursos da xeosfera no seu contorno máis próximo. 

CMCCT, 

CCEC 
3 ATOL 

B5.9 B5.9.1 Avalía a utilización eficiente da enerxía e dos recursos. CSC, CCEC 3 PATO 

B5.9 B5.9.2 
Valora as medidas que promoven o uso eficiente da enerxía e 

dos recursos. 

CSC, CCEC, 

CSIEE 
3 ATOL 
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TEMA 4. DINÁMICA DAS MASAS FLUIDAS I 

 

CONTIDOS CURRICULARES  OC TEM 

BLOQUE 2. DINÁMICA DOS SISTEMAS FLUÍDOS 

B2.1. A radiación solar como recurso enerxético.  

B2.2. As masas fluídas e a súa relación co funcionamento do clima. 

i 

l 
4ª Dec. 

B2.3. Compoñentes da atmosfera, orixe e importancia biolóxica. 

B2.4. Capa de ozono: orixe e importancia.  

B2.5. Diminución da capa de ozono: efectos e medidas preventivas. 

i 

l 
2ª Xan. 

B2.6. Efecto invernadoiro: relación coa vida na Terra. Causas e consecuencias do aumento do 

efecto invernadoiro. 

i 

l 
3ª Xan. 

C.A. E.A INDICADORES DE LOGRO CC GC AVA 

B2.1 B2.1.1 Razoa a importancia a radiación solar como recurso enerxético. CMCCT CSC 3 AOL 

B2.1 B2.1.2 
Analiza a relación entre a radiación solar, a dinámica das capas 

fluídas e o clima. 
CMCCT 2 PATO 

B2.1 B2.1.3 
Interpreta a relación entre radiación solar e xeodinámica 

externa. 
CMCCT 2 PATOL 

B2.2 B2.2.1 
Describe a dinámica da atmosfera. Interpreta as súas 

consecuencias no clima. 
CMCCT CAA 3 PATOL 

B2.3 B2.3.1 
Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa procedencia, 

distribución e dinámica. 
CMCCT CAA 2 PATO 

B2.3 B2.3.2 
Identifica os compoñentes da atmosfera en relación coa súa 

importancia biolóxica. 

CMCCT 

CAA 
3 PAOL 

B2.4 B2.4.1 
Valora a importancia da capa de ozono. Anticipa os efectos da 

súa diminución. 
CMCCT CSC 3 PATO 

B2.4 B2.4.2 
Determina medidas preventivas fronte a diminución da capa 

de ozono.  
CSIEE 3 ATO 

B2.5 B2.5.1 Avalía o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. CMCCT CSC 4 PATOL 

B2.5 B2.5.2 
Sinala os principais factores que provocan o aumento do efecto 

invernadoiro e as súas consecuencias. 
CMCCT CAA 3 PATO 
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TEMA 5. DINÁMICA DAS MASAS FLUIDAS II 

 

CONTIDOS CURRICULARES  OC TEM 

BLOQUE 2. DINÁMICA DOS SISTEMAS FLUÍDOS 

B2.7. A hidrosfera e o seu papel como regulador climático. 

i 

l 
3ª Xan. 

B2.8. Relación das correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o clima e con algúns 

fenómenos climáticos. 

B2.9. Formación das precipitacións. Tipos de precipitacións. 

B2.10. Interpretación de mapas meteorolóxicos. 

i 

l 
4ª Xan. 

B2.11. Os riscos climáticos, causas e consecuencias. Medidas de predición, prevención e 

corrección. 

b 

i 

l 

p 

1ª Feb. 

C.A. E.A INDICADORES DE LOGRO CC GC AVA 

B2.6 B2.6.1 
Discute e valora o funcionamento da hidrosfera como 

regulador climático. 
CMCCT 3 PAOL 

B2.6 B2.6.2 Explica a influencia da circulación oceánica no clima. CMCCT, CAA 2 PATO 

B2.7 B2.7.1 
Razoa a relación entre as correntes oceánicas e fenómenos 

como "El Niño" e os furacáns, entre outros. 
CMCCT 2 AOL 

B2.7 B2.7.2 
Relaciona as correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o 

clima. 
CMCCT 3 PATO 

B2.8 B2.8.1 
Asocia a circulación de masas de aire cos tipos de 

precipitacións. 
CMCCT 2 PAO 

B2.8 B2.8.2 Interpreta mapas meteorolóxicos. CMCCT, CAA 2 AOL 

B2.9 B2.9.1 
Identifica e relaciona os riscos climáticos cos factores que os 

orixinan e coas súas consecuencias. 
CMCCT, CAA 3 PATOL 

B2.9 B2.9.2 
Deseña e propón medidas para evitar ou diminuír os efectos 

dos riscos climáticos.  
CSIEE 2 ATO 
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TEMA 6. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

CONTIDOS CURRICULARES  OC TEM 

BLOQUE 3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

B3.1. Orixe e efectos da contaminación atmosférica. 

B3.2. Medidas preventivas e correctoras da contaminación atmosférica e do efecto 

invernadoiro. 

h 

i 

l 

p 

2ª 

Feb. 

B3.3. Factores que inflúen na dispersión dos contaminantes atmosféricos. 

B3.4. Efectos da contaminación atmosférica segundo o seu raio de influencia. 

B3.5. Ozono troposférico e ozono estratosférico. 

i 

l 

1ª 

Mar. 

C.A. E.A INDICADORES DE LOGRO CC GC AVA 

B3.1 B3.1.1 
Recoñece os efectos biolóxicos da contaminación 

atmosférica. 
CMCCT 3 PATOL 

B3.1 B3.1.2 
Relaciona os contaminantes coa súa orixe. Recoñece e valora 

as súas consecuencias sociais, ambientais e sanitarias. 
CMCCT, CAA 2 PATO 

B3.2 B3.2.1 
Propón medidas que atenúan ou preveñen a contaminación 

atmosférica e o efecto invernadoiro. 

CMCCT, 

CAA, CSIEE 
2 PATOL 

B3.3 B3.3.1 
Asocia o grao de contaminación con certas condicións 

meteorolóxicas e/ou topográficas. 
CMCCT, CAA 2 PATO 

B3.3 B3.3.2 
Comprende os efectos biolóxicos producidos pola 

contaminación atmosférica. 
CMCCT 3 PATO 

B3.4 B3.4.1 
Identifica os efectos locais, rexionais e globais ocasionados 

pola contaminación do aire. 
CMCCT 3 ATOL 

B3.5 B3.5.1 
Diferencia a orixe e os efectos do ozono troposférico e do 

estratosférico. 
CMCCT 2 ATO 
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TEMA 7. CONTAMINACIÓN DAS AUGAS 

 

CONTIDOS CURRICULARES  OC TEM 

BLOQUE 4. CONTAMINACIÓN DAS AUGAS 

B4.1. Ciclo hidrolóxico. 

B4.2. Orixe e efectos da contaminación das augas superficiais e subterráneas. 

i 

l 

2ª 

Mar. 

B4.3. Parámetros de medida da calidade da auga. 

 

i 

l 

3ª 

Mar. 

B4.4. Prevención e corrección da contaminación da auga. 

 

h 

i 

l 

p 

3ª 

Mar. 

B4.5. Sistemas de tratamento e depuración das augas. Sistemas de tratamento e depuración 

das augas. 

i 

l 

4ª 

Mar. 

C.A. E.A INDICADORES DE LOGRO CC GC AVA 

B4.1 B4.1.1 
Identifica e expón a orixe e os efectos da contaminación das 

augas superficiais e subterráneas. 
CMCCT 3 PATO 

B4.1 B4.1.2 
Asocia os principais contaminantes da auga coa súa orixe e 

cos seus efectos. 
CMCCT, CAA 4 PATOL 

B4.2 B4.2.1 
Enumera e sintetiza os principais indicadores de calidade da 

auga. 
CMCCT 2 PAO 

B4.3 B4.3.1 
Coñece e describe o proceso de eutrofización das augas. 

Valora as súas consecuencias. 
CMCCT, CAA 3 PATOL 

B4.3 B4.3.2 

Comprende e propón actitudes e accións individuais, estatais 

e intergobernamentais, que reduzan as repercusións 

ambientais da contaminación da auga. 

CMCCT, 

CSIEE, CSC 
3 ATOL 

B4.4 B4.4.1 
Enumera e esquematiza as fases de potabilización e 

depuración da auga nunha EDAR.  
CMCCT 2 PATO 
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TEMA 8. RECURSOS ENERXÉTICOS E MINERAIS DA BIOSFERA 

 

CONTIDOS CURRICULARES  OC TEM 

BLOQUE 6. CIRCULACIÓN DE MATERIA E ENERXÍA NA BIOSFERA 

B6.9. O solo como interfase. 

B6.10. Edafoxénese e tipos de solos. 

i 

l 
1ª Abr. 

B6.11. Usos e fraxilidade do solo como recurso. 

 

b 

h 

i 

l 

p 

1ª Abr. 

B6.12. Impactos sobre o solo. Técnicas de valoración do grao de alteración dun solo. 

 

i 

l 
2ª Abr. 

B6.13. Impactos sobre a biosfera producidos pola deforestación, a agricultura e a gandaría. 

 

a 

h 

i 

l 

p 

2ª Abr. 

B6.14. O sistema litoral como interfase. i 

l 
3ª Abr. 

B6.15. Importancia ecolóxica dos recursos do sistema litoral, impactos derivados da súa 

sobreexplotación. 

 

a 

h 

i 

l 

p 

3ª Abr. 

B6.16. Importancia da conservación das zonas litorais. a 

b 

h 

i 

l 

p 

4ª Abr. 
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C.A. E.A INDICADORES DE LOGRO CC GC AVA 

B6.6 B6.6.1 
Distingue e clasifica os tipos de solo en relación coa litoloxía e o 

clima que os orixina. 

CMCCT, 

CAA 
2 PATO 

B6.7 B6.7.1 Avalía o solo como recurso fráxil e escaso. CSC, CCEC 3 PAOL 

B6.8 B6.8.1 
Analiza o grao de alteración dun solo aplicando distintas 

técnicas de valoración. 

CMCCT, 

CSIEE 
2 ATO 

B6.9 B6.9.1 
Coñece e valora os problemas ambientais producidos pola 

deforestación, a agricultura e a gandaría. 

CMCCT, 

CAA 
3 PATOL 

B6.10 B6.10.1 Identifica as características dos sistema litoral. CMCCT 2 PATO 

B6.11 B6.11.1 
Recoñece o sistema litoral como fonte de recursos e 

biodiversidade. 
CSC, CCEC 3 ATOL 

B6.11 B6.11.2 
Establece a relación da sobreexplotación dos recursos 

pesqueiros con impactos nas zonas litorais. 

CMCCT, 

CAA, CCEC 
3 PAOL 

B6.12 B6.12.1 Comprende a importancia da conservación das zonas litorais. CCEC, CSC 4 PATO 
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TEMA 9. XESTIÓN DOS RECURSOS DO PLANETA E DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 

 

CONTIDOS CURRICULARES  OC TEM 

BLOQUE 7. A XESTIÓN DO PLANETA E O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE 

B7.1. Xestión dos impactos ambientais; alternativas ante a problemática 

ambiental: desenvolvemento incontrolado, conservacionismo e 

desenvolvemento sustentable. 

a 

b 

e 

h 

m 

4ª 

Abr. 

B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 

B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 

a 

g 

i 

l 

p 

1ª 

Maio 

B7.4. Relación entre desenvolvemento, calidade de vida e problemas 

ambientais no ámbito internacional. 

a 

b 

h 

m 

2ª 

Maio 

B7.5. Modelos de xestión de recursos. a 

h 

i 

l 

2ª 

Maio 

B7.6. Influencia dos organismos nacionais e internacionais en materia 

ambiental. 

B7.7. Lexislación ambiental 

a 

b 

d 

e 

h 

p 

3ª 

Maio 

B7.8. Protección dos espazos naturais. 

B7.9. Espazos naturais en España e, en particular, en Galicia. 

a 

b 

m 

p 

4ª 

Maio 
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C.A. E.A INDICADORES DE LOGRO CC GC AVA 

B7.1 B7.1.1 
Coñece e describe diferentes modelos de uso 

dos recursos. Deseña modelos sustentables. 

CMCCT, 

CSIEE 
3 PATOL 

B7.1 B7.1.2 

Distingue entre desenvolvemento incontrolado, 

conservacionismo e desenvolvemento 

sustentable. 

CCL, CSC, 

CCEC 
2 PAO 

B7.2 B7.2.1 

Contrasta a información facilitada por 

determinados instrumentos de avaliación 

ambiental. Extrae conclusións sobre impactos e 

medidas correctoras. 

CD, CAA, 

CSIEE 
2 ATOL 

B7.3 B7.3.1 

Argumenta a posible relación entre o 

desenvolvemento dos países, os problemas 

ambientais e a calidade de vida. 

CSC, CAA, 

CSIEE 
3 PATO 

B7.4 B7.4.1 

Analiza a relación entre o consumo de 

determinados produtos e a deterioración 

progresiva do medio. 

CMCCT, 

CAA 
3 PATOL 

B7.4 B7.4.2 
Deseña e expón políticas ambientais adecuadas 

á defensa do medio. 

CCL, CCEC, 

CSIEE 
2 ATO 

B7.4 B7.4.3 
Explica a orixe dos residuos. Valora a súa 

xestión. 

CCL, 

CMCCT, 

CAA 

3 PATO 

B7.5 B7.5.1 
Argumenta a importancia do uso de novas 

tecnoloxías nos estudos ambientais. 

CMCCT, 

CCL, CSC 
3 PAOL 

B7.5 B7.5.2 
Comprende e analiza a información de matrices 

sinxelas. Avalía o uso adecuado do territorio. 

CMCCT, 

CAA 
2 PATO 

B7.6 B7.6.1 

Enumera e explica os principais organismos 

nacionais e internacionais en materia ambiental. 

Expón a súa influencia. 

CD, CCL, 

CCEC 
2 ATO 

B7.6 B7.6.2 

Coñece a lexislación española e galega sobre os 

principais impactos ambientais. Cita normas de 

prevención aplicables. 

CCL, CAA 2 AO 

B7.7 B7.7.1 

Explica a necesidade de protexer os espazos 

naturais; en particular, os do contorno máis 

próximo. Expón as posibles consecuencias. 

CCL, CSC, 

CCEC 
4 PATOL 

 

Abreviaturas utilizadas: 

OC 

TEM  

C.A.  

OBXECTIVOS CURRICULARES 

TEMPORALIZACIÓN (en semanas) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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E.A.  

C.C.  

G.C.  

AVA  

ESTÁNDADES DE APRENDIZAXE 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 

4 METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 
A organización do proceso de ensino e aprendizaxe esixe ao profesorado da etapa adoptar estratexias didácticas e 
metodolóxicas. Baseadas fundamentalmente na realización por parte do alumnado de actividades encamiñadas a que 
adquiran os contidos e obxectivos que se propoñen para cada curso, e a cooperación  mediante as actividades de 
grupo. 

O papel do profesorado será o de deseñar as actividades (ou dar pautas para que as deseñen os alumnos), dinamizar 
os grupos, moderar as postas en común e dirixir o proceso de elaboración de conclusións. 

A metodoloxía didáctica do bacharelato favorecerá a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, a 
autonomía e a capacidade para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación. Asemade, 
subliñará a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións prácticas. 

        Os profesores atenderán ós principios pedagóxicos que inspiran as ensinanzas do currículo e a didáctica    específica das 

materias que imparten: 

A) Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado 
B) Asegurar a construcción de aprendizaxes significativos 
C) Realizar aprendizaxes significativos por si sós: Empregarase unha metodoloxía constructivista que permita 

acadar coñecementos significativos mediante a participación activa dos alumnos/as no seu proceso de 
aprendizaxe baixo a dirección orientadora e integradora do profesor/a. 

D) Modificar os esquemas de coñecemento 
E) Intentar  establecer relacións entre a información nova recibida e os seus esquemas de coñecemento xa 

existentes. 

O desenvolvemento dos contidos vaise facer, cunha perspectiva globalizadora, lóxica, sistemática e interdisciplinar, a 
través de actividades amplas e globais que faciliten a comprensión e  interiorización dos contidos, ao tempo que 
estimulan o emprego, comprensión e interpretación da linguaxe verbal e a linguaxe icónica. 

As actividades e procedementos estarán adaptadas aos obxectivos do currículo e ás capacidades reais do alumnado. 
A organización dos procedementos seguirá a secuencia das fases do procedemento científico: planificación, 
investigación, interpretación e aprendizaxe, e comunicación de resultados. 

 
 

5 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
-  Libros de consulta de diferentes editoriais, enciclopedias, monografías,…tanto no departamento 

como na biblioteca do centro. 

- Material didáctico confeccionado polo Departamento: esquemas, debuxos, claves,… 

- Audiovisuais: videos, DVDs 
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-  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 

-  Murais e maquetas 

- Aula virtual 

 
 
 
 
 

6 AVALIACIÓN 

 

6.1 INICIAL, PROCESUAL  E EXTRAORDINARIA 
 

A avaliación é sen dubida a parte mais complexa do proceso ensino-aprendizaxe polo que trataremos de 
levala a cabo da forma mais obxectiva posible. Partindo dunha valoración previa, a avaliación deberá 
estar encamiñada a orientar continuamente o alumnado sobre a súa aprendizaxe, o que require unha 
observación e reflexión constante. O proceso farase a par 

     1- Avaliación inicial. 
      Realizarase unha avaliación inicial de xeito oral ou escrito para valorar a base previa da que parte o alumnado e así 

enfocar o tratamento dos distintos contidos. 
     2- Avaliación procesual. 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación correspondentes aos tres trimestres do ano 
académico. Con todos os datos recollidos e á vista dos obxectivos xerais, procederase a cualificar ao 
alumnado 

 A última destas avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de maio. 

          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 avaliación e os criterios de 
cualificación quedan recollidos nos seguintes apartados ( 6.2 e 6.3) desta programación. 

 

 Levarase a cabo do seguinte xeito: 

- Observación do traballo diario. 

- Traballos prácticos. 

- Cuestionarios orais e escritos sobre os temas tratados. 

- Adecuación e corrección da linguaxe oral e escrita á produción de mensaxes de carácter científico 

       A avaliación do interese ,valores e normas é algo que consideramos dificilmente ponderable. De 
todos os xeitos, entendemos que constitúen un dos referentes esenciais da tarefa educativa, polo que se 
valorará 

- respecto polas persoas, polo entorno e polo cumprimento das normas de convivencia do centro. 

- interese pola materia manifestado a través da asistencia, con puntualidade, ,á clase, da 
participación nas explicacións e debates, do traballo na aula e no laboratorio, do traballo na casa, 
das preguntas formuladas e da busca de información 

- Capacidade de traballo en equipo, solidariedade e colaboración  

- Respecto e coidado da aula, laboratorio  e outros espazos. 

- Respecto pola actuación e as decisións de compañeiros/as  e profesores/as 
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- Cos datos recoll. Cos datos recollidos no punto dous e á vista dos obxectivos xerais, procederase a 
cualificar ao alumnado 

     3- Avaliación extraordinaria 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario na última semana 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 estrutura idéntica á das probas realizadas 
ao longo do curso. 

 

 

 

 

6.2 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

Na táboa seguinte descríbense os procedementos de avaliación que se utilizarán e os instrumentos de aplicación para cada 
procedemento:  

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Proba escrita (P) Proba escrita 

Preguntas de aula (A)  Rúbrica de tipo 1 (R1) ou Escala de Valores (Ev) 

Traballos monográficos individuais ou colectivos (T) Rúbrica de tipo 2 (R2) ou Escala de Valores (Ev) 

Observación directa (O) sobre o traballo diario Rúbrica de tipo 3 (R3) ou Escala de Valores (Ev) 

Libreta persoal de apuntamentos (L) Rúbrica de tipo 2 (R2) ou Escala de Valores (Ev) 

 

A toma de datos para a avaliación realizarase mediante apuntamentos na libreta do profesorado. Os tipos de Rúbricas e 
Escalas de Valores que se utilizarán son: 

 

Rúbrica de tipo 1 

1 Non contesta ou resposta incorrecta 

2 Resposta parcialmente correcta 

3 Resposta case correcta 

4 Resposta correcta e incompleta 

5 Resposta correcta e completa  

 

Rúbrica de tipo 2 

1 Documento non presentado, fóra de prazo ou non pertinente  

2 Documento parcialmente correcto 

3 Documento case correcto, con defectos menores 

4 Documento correcto e incompleto 

5 Documento correcto, completo e creativo 

 

Rúbrica de tipo 3 

1 Non realiza o traballo ou o realiza de xeito ocasional ou moi insatisfactorio.  

2 Realiza o traballo regularmente, pero de xeito incompleto ou con algunhas incorreccións. 

3 Realiza o traballo sempre, pero de xeito incompleto ou con algunhas incorreccións. 

4 Realiza o traballo sempre, de xeito completo pero con algunhas incorreccións. 

5 Realiza o traballo sempre, de xeito completo e sen incorreccións. 

 

Rúbrica de tipo 4 
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 Actitude Comportamentos 

1 Negativa Pasivo sempre ou disruptivo aínda que sexa só nalgunhas ocasións 

2 Regular Pasivo case sempre pero con episodios asertivos 

3 Boa Asertivo case sempre pero con episodios pasivos 

4 Moi boa Asertivo sempre e colaborativo ás veces (ou viceversa) 

5 Excelente Sempre asertivo e sempre colaborativo  

 

Escala de Valores 

1 Consecución de obxectivos igual ou menor do 40% 

2 Consecución de obxectivos do 50% 

3 Consecución de obxectivos do 60% 

4 Consecución de obxectivos entre 70 e 80% 

5 Consecución de obxectivos igual ou maior do 90% 

 
O grao mínimo de consecución para cada indicador de logro para superar a materia explícase coa seguinte táboa: 

 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

1 Non conseguido 

2 Conseguido ocasional e/ou parcialmente 

3 Conseguido parcialmente pero de forma satisfactoria 

4 Conseguido case totalmente 

5 Conseguido totalmente en grao excelente  

 

6.3  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

A cualificación: 
1. A cualificación dos alumnos e alumnas debe facerse tendo en conta diversos aspectos curriculares, entre eles o 

máis importante é o grao de consecución dos obxectivos, tanto no que se refire aos obxectivos xerais como aos 
específicos, todos eles explicitados na correspondente programación didáctica de cada curso. Esta análise debe 
facerse atendendo ás diferentes categorías de contidos, de tipo conceptual,e procedimental , polo que as 
cualificacións dos alumnos e alumnas tamén deben realizarse atendendo ao grao de consecución de cada tipo de 
obxectivo. 

2. As porcentaxes da cualificación global para o presente curso académico son as seguintes: 

CUALIFICACIÓN GLOBAL 2º BAC 

Probas escritas e/ou controis orais 80% 

Caderno de aula, prácticas e/ou traballos 
específicos 

20% 

 

 Cualificación final de maio ( Convocatoria ordinaria) 

 

 Aplicarase 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 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.  

Exemplos que clarifiquen a explicación: 

 - Alumno que obteña  1ª Av. 4,5      2ª Av   4  e    3ª Av  6,5   . A súa suma é 15, logo terá superado o curso, sin facer 
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ningún tipo de recuperación 

 -  Alumno que obteña    1ª Av  5         2ª Av. 3    e       3ª Av   5,5.    A súa suma é  < 15,  entón realizará un exame da 

segunda avaliación no que terá que obter unha nota de ≥4,5 para que a suma das tres avaliación  sexa   ≥15 ptos.   

- Os alumnos poderán facer a recuperación de máis dunha avaliación cando consideren que a nota que deberían 

sacar para compensar a avaliación suspensa é difícil de acadar. Por exemplo :  1ª Av  22ª Av   3 3ª Av  5.  

 

_____________________________________             Normas do Departamento 

 

1)    Cando a nota dunha avaliación ou final sexa decimal, otorgarase o número enteiro inmediatamente inferior ao 

non superar as cinco décimas, así por exemplo, unha  nota igual ou inferior a 6,5 será cualificada como 6. De 

superar as cinco décimas redondearase ao número enteiro superior. Este criterio aplicarase con cualificacións 

iguais ou superiores a 5. 

 

2)   Os alumnos/as que non se presenten aos exames e probas propostas polo Departamento serán cualificados 

coa nota de 1 pto. Agás nos casos: 

    - Padezan doenza 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 seus membros que imprevistos son xustificables)     

 

 3)  Cando o profesor/a demostre que o alumno/a copia ou altera de calquera xeito un exame,  documento ou 

traballo: 

            - A cualificación na avaliación será 1 

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

programación     

      

4)  Cando un exame corrixido se reparta na aula para a  súa  explicación por parte do profesor e revisión por parte 

do alumnado ,  é obriga deste devolvelo ao remate da clase. En caso contrario será puntuado cun 1 pto. 

 

 

 

7 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
A atención á diversidade é un elemento fundamental. No  desenvolvemento da programación de aula e nas súas 
unidades didácticas xeraremos unha serie de propostas que favorezan a adaptación aos intereses, capacidades e 
motivacións do noso alumnado; respectando sempre un traballo común de base que permita a consecución das 
competencias básicas e dos obxectivos do curso. 
 
Temos un grupo de 11 alumnos/as. Sinalar que só un deles non cursou Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato. 
Intentaremos detectar os distintos ritmos de aprendizaxe, que os hai, e axudar aos alumnos a acadar os obxectivos 
propostos. As actividades propostas van dirixidas a tal fin.   
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8 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Para avaliar o proceso de ensino utilizaremos a seguinte tabla de indicadores de logro. 

 

 

8.1 INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO 
 
 
 

 Escala 

1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado. 
    

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe. 
    

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado. 
    

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado. 
    

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

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

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

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE. 
    

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado. 
    

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación. 
    

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula. 
    

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo. 
    

 

 
Para avaliar a práctica docente utilizaremos a seguinta tabla de indicadores de logro. 
 

 

8.2 INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 Escala 

1 2 3 4 

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

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

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

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

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

6. Combínase o traballo individual e en equipo.     

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

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

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.     

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.     

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.     
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9 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
        Para avaliar a programación levaremos a cabo os seguintes pasos: 

 
- Posta a punto dos diferentes aspectos da Programación de forma colectiva e periódica nas 

Reunións de Departamento. Unha Reunión de cada mes será adicada a este aspecto, e nela 
elaboraránse propostas de modificación se fose necesario. 

 
- Conclusións na memoria de fin de curso, atendendo aos informes periódicos elaborados nas 

reunións de departamento, aos resultados obtidos e a suxestións que se lle poidan pedir ao alumando. 

 
- Propostas de rectificación ou cambios se se considera oportuno. 

 
 

Para sistematizar a revisión, avaliación e a necesidade de modificación da programación utilizaremos a seguinte 
tabla de indicadores. 

 
 

Indicadores 
 Escala 

1 2 3 4 

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

    

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

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

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

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.     

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.     

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

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.     

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.].     

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.     

 

 

 

 

 

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

    

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

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

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

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

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…     
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Observacións: 

 

 
 

 

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

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

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

15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato]. 

    

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

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

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].     

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach].     

20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 
e bacharelato] 

    

21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para 
ESO e bacharelato] 

    

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

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

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

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.     

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

    

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

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.     

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     


