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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DOS GRUPOS

A programación didáctica ten un carácter aberto e flexible, polo que é posible que

se produzan cambios e/ou modificacións dependendo das circunstancias sobrevidas do

alumnado e para dar  unha resposta educativa heteroxénea e adecuada ás diferentes

necesidades do alumnado.

Contextualización do grupo de 5º A

           Datos rexistrados só a nivel interno

Contextualización do grupo de 5º B

Datos rexistrados só a nivel interno

Contextualización do grupo de 5º C

Datos rexistrados só a nivel interno

2.- METODOLOXÍA

Na aprendizaxe das Ciencias da Natureza

A partir  do  recoñecemento  da  propia  identidade  e  do  contorno  máis  próximo,

iniciaremos aos alumnos no coñecemento, na análise e na valoración do contorno físico,

social e cultural.

Tomaremos como base para futuras aprendizaxes, os coñecementos previos que

os alumnos adquiriron en contacto co contorno. Partir da  propia experiencia esperta o

interese por resolver problemas sobre a realidade que os rodea e entender os fenómenos

que suceden ao seu redor, tanto os referentes á súa concepción de persoa e ás súas

relacións cos demais, como do coñecemento e coidado do contorno natural. Tentaremos

fomentar  o  interese,  o  espírito  analítico  e  crítico, tratando  de  utilizar  o  debate como

recurso metodolóxico.

A integración das competencias e intelixencias múltiples na área supón insistir máis

nas ferramentas  esenciais  da aprendizaxe (comprensión e expresión oral  e  escrita)  e

poñer en práctica estratexias didácticas que consideren as diferentes posibilidades de

adquisición do alumno/a. 

A través  do  traballo  de  proxectos que  os  alumnos  poden  desenvolver  a  súas

capacidades arredor da planificación do traballo, da selección dun tema de interese, dos

contidos  e  dos  materiais  que  se  van  empregar,  e  en  relación  coa  elaboración  e  a
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presentación do proxecto, a súa corrección e, finalmente, a exposición, todo baixo un

prisma de colaboración e intercambio entre iguais.  En definitiva,  predomina o  traballo

cooperativo que  permite  desenvolver  a  capacidade  de  discusión,  a  comunicación,  o

intercambio de ideas, o respecto e a comprensión das opinións alleas e a reflexión sobre

as ideas propias, sen esquecer a súa responsabilidade e a do equipo.

O  uso  das  TIC é  un  elemento  imprescindible  para  favorecer  a  construción  de

aprendizaxes con sentido, xa que nos permite motivar o alumno, contextualizar o contido

obxecto de aprendizaxe,  facilitar  a  relación da nova aprendizaxe con contextos reais,

facilitar a transferencia, xeralizar e ampliar o contido e facilitar a elaboración de síntese e

a transferencia do  coñecemento.  Cabe destacar  neste  sentido a nosa experiencia  no

proxecto  Edixgal onde  estamos  inmersos  de  forma  contínua  na  utilización  das  TIC

favorecendo a construcción de aprendizaxes con sentido.

3.- CONCRECIÓN DE OBXECTIVOS DE ÁREA PARA 5º DE E.P.

 1. Coñecer as propiedades da materia e dos materiais e os cambios físicos e

químicos da materia para recoñecelos no contorno físico cotián. (Matemática. Ciencia e

tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

2.  Utilizar  operacións  matemáticas  para  expresar  algunhas  magnitudes  (masa,

volume  e  densidade)  nas  unidades  adecuadas.  (Matemática.  Ciencia  e  tecnoloxía  /

Intelixencia lóxica e matemática)

3. Coñecer as principais formas de enerxía, os cambios que provocan na materia,

as distintas formas de obter enerxía e como usala de forma responsable. (Matemática.

Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

4.  Coñecer  que  a  célula  é  a  unidade  estrutural  básica  dos  seres  vivos  e

comprender a súa importancia na organización dos tecidos, dos órganos e dos sistemas

do corpo humano (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista) 

5. Distinguir os diferentes reinos dos seres vivos e as características que definen a

cada un dos reinos. (Ciencia e Tecnoloxía; Aprender a aprender / Intelixencias naturalista)

6. Distinguir os animais vertebrados dos invertebrados, así como a carasterísticas

de  cada  un  destes  grupos  e  a  súa  clasificación.  (Ciencia  e  Tecnoloxía;  Aprender  a

aprender / Intelixencias naturalista e intrapersoal)
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7. Identificar e adoptar hábitos de saúde e hixiene, así como técnicas de primeiros

auxilios  para  previr  enfermidades  infecciosas  e  enfermidades  relacionadas  co  bo

funcionamento dos órganos e dos sistemas do corpo humano. (Matemática. Ciencia e

tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

8. Identificar os órganos do sistema nervioso, o aparato locomotor e a función que

realiza cada un para unha mellor comprensión do corpo humano, así como a importancia

duns hábitos de saúde correctos para mantener o seu bo estado. (Matemática. Ciencia e

tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

9. Identificar os compoñentes dun ecosistema e as características que os definen

para determinar as relacións que se establecen entre os seres vivos que habitan alí, así

como as actuacións que ocasionan desequilibrios  co  fin  de  evitalas ou reducir  o  seu

impacto. (Matemática. Ciencia e tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

10.  Recoñecer  as  partes  dunha  planta,  as  súas  funcións  e  a  fotosíntese  para

valorar  a  importancia  deste  proceso  na  renovación  do  aire.  (Matemática.  Ciencia  e

tecnoloxía / Intelixencia naturalista)

11.  Adoptar  actitudes de respecto  polo  medio  físico  e  polos  seres  vivos  que o

habitan co fin de fomentar o equilibrio dinámico da natureza e o mantemento do  contorno

natural. (Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal)

12. Describir fenómenos físicos de forma estruturada e co vocabulario adecuado.

(Comunicación lingüística / Intelixencia lingüística e verbal)

13.  Iniciarse  na  utilización  das  TIC  cun  espírito  crítico.  (Dixital  /  Intelixencia

lingüística e verbal)

14. Tomar decisións reflexionando e valorando posibilidades de maneira autónoma

e responsable para facer fronte a situacións cotiás. (Iniciativa emprendedora / Intelixencia

intrapersoal)

15.  Participar  das iniciativas  que xurdan do grupo cooperando como parte  dun

proxecto común. (Sociais e cívicas / Intelixencia interpersoal)

16.  Establecer conxecturas,  comprobacións e conclusións respecto a feitos que

suceden dunha forma natural como sobre os que ocorren cando se provocan a partir de

pequenos experimentos  ou  experiencias.  (Matemática.  Ciencia  e  Tecnoloxía;  Iniciativa

emprendedora; Aprender a aprender/ Intelixencias naturalista e intrapersoal)
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4-  UNIDADES  DE  TRABALLO  TEMPORALIZADAS,  CON  OBXECTIVOS,  CONTIDOS,  CRITERIOS  DE
AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE

UNIDADE 1. OS SERES VIVOS

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 8 sesións. (4 semanas, a partir da segunda semana de setembro)

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

-Que é un ser vivo?
-Función de nutrición
-Función de relación
-Función de reprodución
-Os virus, no límite da vida
-A célula
-A célula animal
-A célula vexetal
-Como se constrúe a vida
-Organismos unicelulares
-Organismos pluricelulares
-Células, tecidos, aparatos e 
sistemas
-Os cinco reinos da natureza
-Reino animal

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos, tipos, 
órganos, aparellos e sistemas. 
Identificar as principais 
características e funcións.

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura 
dos seres vivos: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas, nomeando as 
principais características e funcións de 
cada un deles.

CMCT
CCL

B3.2. Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e 
tipos.

CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e 
nomea as principais características 
atendendo ao seu reino: Reino animal. 
Reino das plantas. Reino dos fungos e 
outros reinos empregando criterios 
científicos e medios tecnolóxicos.

CMCT
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-Reino vexetal
-Reino dos fungos
-Reino monera
-Reino protista

CNB3.2.2. Utiliza guías na  identificación 
científica de animais vertebrados, 
invertebrados e plantas.

CMCT

UNIDADE 2. AS PLANTAS

TEMPORALIZACIÓN
1º Trimestre: 8 sesións (4 semanas, a partir da segunda semana de outubro)

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

-Características das plantas
-As principais partes das plantas
-Tipos de plantas
-Nutrición das plantas
-Obtención de enerxía
-A reprodución sexual
-Partes da flor
-Proceso de reprodución sexual
-A reprodución das plantas sen flor
-Carriza
-Fentos
-A reprodución asexual
-Bulbos
-Tubérculos
-Rizomas
-Gallos
-Barbados
-A relación coa contorna
-Nastias
-Tropismos
-Relación co clima

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos, tipos, 
órganos, aparellos e sistemas. 
Identificar as principais 
características e funcións.

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura 
dos seres vivos: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas, nomeando as 
principais características e funcións de cada
un deles.

CMCT
CCL

B3.2. Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e 
tipos.

CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e 
nomea as principais características 
atendendo ao seu reino: Reino animal. 
Reino das plantas. Reino dos fungos e 
outros reinos empregando criterios 
científicos e medios tecnolóxicos.

CMCT

CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación 
científica de animais vertebrados, 
invertebrados e plantas.

CMCT
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UNIDADE 3. OS ANIMAIS VERTEBRADOS

TEMPORALIZACIÓN

1º Trimestre: 8 sesións (4 semanas, a partir da segunda quincena de novembro)

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

-Características dos vertebrados
-Os mamíferos
-As aves
-Os peixes
-Os réptiles
-Os anfibios

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 
aparellos e sistemas. Identificar as 
principais características e funcións.

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura 
dos seres vivos: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas, nomeando as 
principais características e funcións de cada 
un deles.

CMCT
CCL

B3.2. Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e 
tipos.

CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea 
as principais características atendendo ao seu
reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino 
dos fungos e outros reinos empregando 
criterios científicos e medios tecnolóxicos.

CMCT

CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación 
científica de animais vertebrados, 
invertebrados e plantas. CMCT
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UNIDADE 4. OS ANIMAIS INVERTEBRADOS

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre: 8 sesións (4 semanas, a partir da segunda semana de xaneiro)

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

-Características dos invertebrados
-Artrópodos: características e grupos
-Moluscos: características e grupos
-Poríferos
-Equinodermos
-Vermes
-Outros grupos de invertebrados: 
medusas, anémonas, corais

B3.1. Coñecer a estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos, tipos, órganos, 
aparellos e sistemas. Identificar as 
principais características e funcións.

CNB3.1.1. Identifica e describe a estrutura 
dos seres vivos: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas, nomeando as 
principais características e funcións de cada 
un deles.

CMCT
CCL

B3.2. Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e 
tipos.

CNB3.2.1. Clasifica aos seres vivos e nomea 
as principais características atendendo ao seu
reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino 
dos fungos e outros reinos empregando 
criterios científicos e medios tecnolóxicos.

CMCT

CNB3.2.2. Utiliza guías na identificación 
científica de animais vertebrados, 
invertebrados e plantas.

CMCT
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UNIDADE 5. OS ECOSISTEMAS

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre: 8 sesións (4 semanas, a partir da segunda semana de febreiro)

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

-Que é un ecosistema?
-Compoñentes: medio físico e seres 
vivos
-Relacións dentro dos ecosistemas
-Cadeas alimentarias
-Exemplos de ecosistemas
-Naturais: terrestres e acuáticos
-Humanizados
-Os ecosistemas cambian
-Actuacións para o coidado dos 
ecosistemas

B3.3. Investigar as características de 
ecosistemas do seu contorno 
mediante a recollida de datos, 
facendo hipóteses, empregando 
diversas fontes de información e 
presentando os resultados en 
diferentes soportes, mostrando 
interese pola rigorosidade e hábitos 
de respecto e coidado cara aos seres 
vivos.

CNB3.3.1. Coñece e explica, con 
rigorosidade, as principais características e 
compoñentes dun ecosistema.

CMCT
CCL

CNB3.3.2. Investiga con criterio científico, 
ecosistemas próximos e presenta resultados 
en diferentes soportes.

CMCT
CCL

CNB3.3.3. Identifica algunhas actuacións 
humanas que modifican o medio natural e as
causas de extinción de especies e explica 
algunhas actuacións para o seu coidado.

CMCT
CSC

CNB3.3.4. Usa a lupa e outros medios 
tecnolóxicos para a observación científica.

CMCT

CNB3.3.5. Observa e rexistra algún proceso 
asociado á vida dos seres vivos, utiliza os 
instrumentos e os medios audiovisuais e 
tecnolóxicos apropiados e comunica de xeito 
oral e escrito os resultados.

CMCT
CCL
CD

Páx 10



UNIDADE 6. A FUNCIÓN DE NUTRICIÓN NO SER HUMANO

TEMPORALIZACIÓN

2º Trimestre: 8 sesións (4 semanas, a partir da segunda semana de marzo)

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COPETENCIAS CLAVE

-As funcións vitais no ser humano
-A función de nutrición
-Aparatos implicados na función de 
nutrición
-Aparato dixestivo
-Aparato circulatorio
-Aparato respiratorio
-Enfermidades e hábitos saudables

B2.1. Identificar e localizar os principais
órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano, 
establecendo algunhas relacións 
fundamentais entre eles.

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais 
órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano.

CMCT

CNB2.1.2. Identifica as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións.

CMCT

B2.3. Relacionar determinadas 
prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, adoptando 
estilos de vida saudables, coñecendo 
as repercusións para a saúde do seu 
modo de vida.

CNB2.3.1. Investiga sobre enfermidades 
relacionadas cunha alimentación inadecuada 
e presenta conclusións en diversos soportes.

CMCT
CSC

CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas 
equilibradas, e elabora menús variados 
identificando ás prácticas saudables.

CMCT
CCL
CSC

CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do 
consumo de alcohol e drogas.

CMCT
CSC
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UNIDADE 7. OS ALIMENTOS

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 8 sesións (4 semanas, a partir da 2ª quincena de abril)

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

 -Clasificación dos alimentos: leite e 
derivados; carne, pescado e ovos; 
patacas, legumes e froitos secos; 
verduras e hortalizas; froita; pan, 
pastas, cereais e azucre; graxas, 
aceites e manteigas
 -Nutrientes: azucres, lípidos, 
proteínas, vitaminas, minerais
 -Dietas saudables
 -A pirámide dos alimentos
 -A túa saúde é importante
-Trastornos alimenticios
 -Efectos nocivos do consumo de 
alcohol e drogas
 -Etiquetas, que nos contan?

B2.3. Relacionar determinadas 
prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, adoptando 
estilos de vida saudables, coñecendo 
as repercusións para a saúde do seu 
modo de vida.

CNB2.3.1. Investiga sobre enfermidades 
relacionadas cunha alimentación inadecuada
e presenta conclusións en diversos soportes.

CMCT
CSC

CNB2.3.2. Coñece os principios das dietas 
equilibradas, e elabora menús variados 
identificando ás prácticas saudables.

CMCT
CCL
CSC

CNB2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do 
consumo de alcohol e drogas.

CMCT
CSC
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UNIDADE 8. AS FUNCIÓNS DE RELACIÓN E REPRODUCIÓN

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 8 sesións (4 semanas, a partir da 2ª quincena de maio)

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

-A función de relación
-Como nos relacionamos co medio?
-Os órganos dos sentidos
-O sistema nervioso
-Os órganos efectores. Aparato 
locomotor
-A función de reprodución
-Caracteres sexuais primarios e 
secundarios
-Aparato reprodutor feminino
-Aparato reprodutor masculino

  -Hábitos saudables

B2.1. Identificar e localizar os principais
órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano, 
establecendo algunhas relacións 
fundamentais entre eles.

CNB2.1.1. Identifica e localiza os principais 
órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano.

CMCT

CNB2.1.2. Identifica as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións.

CMCT
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UNIDADE 9. A MATERIA

TEMPORALIZACIÓN

3º Trimestre: 8 sesións (durante o mes de xuño)

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS CLAVE

-Que é a materia?
-Propiedades xerais da materia: masa, 
volume
-Propiedades características da materia
-Densidade: a flotación
-Dureza
-Solubilidade
-Condutividade térmica
-Estado de agregación: sólidos, 
líquidos, gases
-Os cambios na materia
-Cambios físicos: irreversibles, 
reversibles (dilatación e contracción, 
cambios de estado)
-Cambios químicos: oxidación, 
combustión, fermentación
-Sustancias puras e mesturas
-As materias primas
-As sustancias no noso fogar
-As etiquetas, que nos contan?
-Usos responsables da materia, os tres 
R

B4.1. Coñecer e comparar para 
clasificar materiais segundo as súas 
propiedades observables: dureza, 
solubilidade, estado de agregación e 
condutividade térmica.

CNB4.1.1. Coñece e clasifica materiais 
segundo as súas propiedades (dureza, 
solubilidade, estado de agregación e 
condutividade térmica).

CMCT

B4.2. Realizar experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións para 
determinar: a masa e o volume dun 
corpo e as principais características da 
flotación dos corpos.

CNB4.2.1. Utiliza diferentes procedementos 
para determinar a medida da masa e do 
volume dun corpo.

CMCT

CNB4.2.2. Describe a diferenza entre masa e 
volume.

CMCT
CCL

CNB4.2.3. Identifica e explica as principais 
características da flotación nun medio líquido.

CMCT
CCL

B4.4. Realizar experiencias sinxelas, 
de forma cooperativa, sobre reaccións 
químicas habituais na vida cotiá; 
formular problemas, enunciar 
hipóteses, seleccionar o material 
necesario, extraer conclusións e 
comunicar os resultados en diferentes 
soportes.

CNB4.4.1. Realiza experiencias sinxelas, en 
equipo, sobre reaccións químicas habituais na
vida cotiá; formular problemas, enunciar 
hipóteses, seleccionar o material necesario, 
extraer conclusións e comunicar os resultados
en diferentes soportes.

CMCT
CAA
CSIEE
CCL
CD

CNB4.4.2. Identifica produtos químicos 
habituais no fogar e os posibles riscos para o 
organismo.

CMCT

CNB4.4.3. Identifica e explica os símbolos de 
perigo máis comúns na etiquetaxe.

CMCT
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5.- PERFIL COMPETENCIAL DE CIENCIAS NATURAIS

Competencia
clave

Estándar de aprendizaxe

CCL-CMCT Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante sobre feitos ou fenómenos
naturais do seu contorno; utilizando medios de observación directa (lupa, lupa binocular,
microscopio etc.) e consultando documentos escritos, imaxes e gráficos; analízaa, obtén
conclusións e comunica a súa experiencia.

CAA Desenvolve, de forma guiada, estratexias sinxelas adecuadas para acceder á información
dos textos de carácter científico.

CSIEE Manifesta  progresiva  autonomía  na  planificación  e  na  execución  de  accións  e  tarefas
presentando certa iniciativa na toma de decisións.

CMCT-CCL Expón oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada, experiencias e tarefas utilizando
de xeito adecuado o vocabulario traballado e manifestando a compresión de textos orais
e/ou escritos.

CD Usa,  con  axuda,  o  tratamento  de  textos  (título,  axuste  de  páxina,  número  de  páxina,
inserción de ilustracións etc.)

CD Fai un uso adecuado das TIC como recurso de lecer.

CD Coñece e comprende as medidas de seguridade persoal que debe utilizar no uso das TIC
ao seu alcance.

CCL-CD Presenta as tarefas de xeito ordenado, claro e limpo en soporte papel e/ou dixital.

CSC Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, resolvendo de
forma dialogada os conflitos coa axuda dun proceso de conciliación.

CSC Coñece e respecta as normas de uso e de seguridade dos instrumentos e dos materiais de
traballo (por exemplo no laboratorio, na clase etc.).

CAA Leva a cabo experiencias sinxelas e pequenas investigacións sobre o ser humano, a saúde,
os  seres  vivos  etc.  Iníciase  na  formulación  de  problemas  enunciando  hipóteses,
seleccionando  o  material  necesario,  realizándoos,  extraendo  conclusións  sinxelas  e
comunicando os resultados.

CMCT-CCL Realiza un proxecto (traballando de forma individual ou en equipo) e presenta un informe
utilizando soporte papel e/ou dixital. Recolle información de diferentes fontes (directas, libros
e  Internet)  con  diferentes  medios  e  comunica  de  forma  oral  a  experiencia  realizada
apoiándose en imaxes, textos escritos en Word e/ou PowerPoint.

CMCT Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do
corpo humano: relación (órganos dos sentidos, sistema nervioso e aparato locomotor) e
nutrición  (aparatos  respiratorio,  dixestivo,  circulatorio  e  excretor),  establecendo relacións
entre eles e algúns hábitos de saúde.

CMCT Identifica  e  describe  algunhas  das  principais  características  das  funcións  vitais  do  ser
humano: relación, nutrición e reprodución.

CMCT Identifica algunhas características do funcionamento do corpo humano en canto a células,
tecidos,  órganos  e  aparatos;  localizándoos  e  identificándoos  segundo  a  súa  forma  e
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estrutura.

CSC Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e o mantemento dos
diferentes órganos e aparatos.

CSC-CMCT Identifica hábitos saudables para previr enfermidades e mantén unha conduta responsable.

CMCT-CSC Coñece os principios das dietas equilibradas e identifica as prácticas saudables para previr
e detectar os riscos para a saúde.

CSC Coñece e comprende os efectos nocivos do consumo do alcol e do tabaco, sobre todo en
idades temperás.

CMCT-CSC Observa e identifica algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicina, produción
e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.).

CMCT Coñece e utiliza técnicas básicas de primeiros auxilios para saber axudar en situacións
simuladas.

CSC Identifica, comprende e describe emocións e sentimentos propios, dos seus compañeiros e
dos adultos e manifesta condutas empáticas.

CAA Coñece e aplica, habitualmente, estratexias para estudar e traballar de xeito eficaz (por
exemplo resumos, esquemas, mapas conceptuais etc.).

CAA Reflexiona sobre o traballo realizado e extrae conclusións sobre como traballa e aprende.

CSC-CAA Planifica, de forma autónoma, actividades individuais de lecer e tempo libre que repercuten
positivamente no seu modo de vida.

CAA Manifesta autonomía na planificación e na execución de accións e tarefas sinxelas.

CAA Manifesta e desenvolve certa iniciativa na toma de decisións e identifica os criterios e as
consecuencias das decisións tomadas.

CMCT Identifica e explica as diferenzas entre seres vivos e seres inertes.

CMCT Identifica  e  describe  a  estrutura  dos  seres  vivos  (células,  tecidos,  órganos,  aparatos  e
sistemas) e recoñece as principais características e funcións de cada un deles.

CMCT Observa e identifica as características e clasifica os seres vivos: reino animal, reino das
plantas e reino dos fungos.

CMCT Observa (directa e indirectamente), identifica características, recoñece e clasifica animais
invertebrados e vertebrados.

CMCT Observa (directa e indirectamente), identifica características e clasifica diferentes plantas.

CMCT-CAA Utiliza,  con  axuda,  guías  na identificación  de  animais  e  plantas  de  contornos  próximos
(parques, arredores da localidade, montes próximos, ribeiras, bosques etc.).

CMCT Coñece e comprende a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

CMCT Identifica e explica as relacións entre os seres vivos: cadeas alimentarias, poboacións e
ecosistemas.

CMCT Identifica e explica, oralmente ou por escrito, algunhas das causas da extinción de especies.

CMCT Observa e identifica as principais características e compoñentes dun ecosistema.
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CMCT Recoñece e explica algúns ecosistemas (pradaría, litoral, cidade etc.) e os seres vivos que
habitan neles.

CMCT Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos.

CSC Mostra condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos.

CMCT-CD Observa  e  rexistra  algún  proceso  asociado  á  vida  dos  seres  vivos,  utilizando  os
instrumentos e os medios audiovisuais e tecnolóxicos apropiados, manifestando certo rigor
na observación e na comunicación oral e escrita dos resultados (por exemplo un caderno de
campo, un proxecto etc.).

CSC Respecta e comprende as normas de uso e de seguridade dos instrumentos de observación
e dos materiais de traballo.

CMCT Observa, identifica e clasifica algúns materiais polas súas propiedades (tamaño, son que
produce, temperatura, dureza, textura, solubilidade, flotabilidade, peso/masa etc.).

CMCT Utiliza  diferentes  procedementos  para  a  medida  da  masa  e  do  volume dun  corpo  (por
exemplo a balanza, a báscula e a probeta).

CMCT Identifica e explica fenómenos físicos observables en termos de densidade (por exemplo
con auga e aceite).

CMCT Identifica e explica as principais características da flotabilidade nun medio líquido.

CMCT Coñece  as  leis  básicas  que  rexen  o  cambio  de  estado  e  as  reaccións  químicas:  a
combustión e a oxidación.

CMCT Planifica e realiza experiencias sinxelas e predí cambios no movemento, na forma ou no
estado dos corpos por efecto das forzas comunicando o proceso seguido e o resultado
obtido.

CMCT Identifica e explica algunhas das principais características das diferentes formas de enerxía:
mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica e química.

CMCT Identifica e explica algunhas das principais características das enerxías renovables e non-
renovables,  identificando,  coa  axuda  do  docente,  as  diferentes  fontes  de  enerxía  e  as
materias primas en Galicia e a orixe da que proveñen.

CMCT-CSC Identifica  e  explica  os  beneficios  e  os  riscos  relacionados  coa  utilización  da  enerxía:
esgotamento, chuvia ácida e radioactividade.

CMCT Realiza experiencias sinxelas (por exemplo no laboratorio,  na aula etc.) para separar os
compoñentes  dunha  mestura  mediante  destilación,  filtración,  evaporación  ou  disolución,
comunicando de forma escrita e/ou oral o proceso seguido.

CMCT Identifica  as  principais  características  das  reaccións  químicas;  combustión,  oxidación  e
fermentación.

CMCT Explica os efectos da calor no aumento da temperatura e na dilatación dalgúns materiais.

CMCT Identifica e experimenta algúns cambios de estado e a súa reversibilidade.

CMCT Investiga a través da realización de experiencias sinxelas (por exemplo no laboratorio, na
aula etc.) sobre diferentes fenómenos físicos e químicos da materia: suscitando problemas,
enunciando  hipóteses,  seleccionando  o  material  necesario,  extraendo  conclusións,
comunicando resultados e manifestando competencia, coa axuda do docente, en cada unha
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das fases.

CMCT Investiga e realiza experiencias sinxelas (por exemplo no laboratorio, na clase, no patio,
etc.)  para  achegarse  ao  coñecemento  das  leis  básicas  que  rexen  fenómenos  como  a
reflexión da luz, a transmisión da corrente eléctrica e o cambio de estado.

CSC Coñece, comprende e respecta as normas de uso e de seguridade dos instrumentos e dos
materiais de traballo na aula e no centro.

CMCT Identifica diferentes tipos de máquinas do seu contexto próximo e clasifícaas segundo o
número de pezas e o xeito de accionalas.

CMCT Observa, identifica e describe algúns dos compoñentes das máquinas máis habituais do seu
contexto próximo.

CMCT Observa e identifica algunha das aplicacións de máquinas que non están asociadas ao
contexto próximo do alumnado e a súa utilidade para facilitar as actividades humanas.

CSIEE Constrúe, coa axuda do docente, algunha estrutura sinxela que cumpra unha función ou
condición para resolver un problema sinxelo a partir de pezas moduladas (escaleira, ponte,
tobogán etc.).

CMCT-CSIEE Identifica  e  constrúe,  coa  axuda  do  docente,  un  circuíto  eléctrico  sinxelo:  pila,  cables,
lámpadas, motor e interruptor.

CMCT Observa e identifica algúns efectos da electricidade.

CMCT Expón exemplos de materiais condutores e illantes.

CMCT Observa e identifica as principais características dos imáns.

CSC Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade.

CCL Elabora un informe como técnica para o rexistro dun plan de traballo, comunicando de forma
escrita as conclusións.

CSC Describe a influencia do desenvolvemento tecnolóxico nas condicións de vida e no traballo.

CSC Coñece algúns dos avances da ciencia no fogar e na vida cotiá, na medicina, na cultura e
no lecer, na arte, na música, no cine, no deporte e nas TIC.

CD Efectúa procuras guiadas de información na rede relacionadas con aspectos vinculados ao
seu contexto próximo.

CD Coñece estratexias de acceso e traballo en Internet.

CD Utiliza, coa axuda do docente, algúns recursos ao seu alcance proporcionados polas tecnoloxías da
información para comunicarse e colaborar.
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6.- MÍNIMOS ESIXIBLES/TEMPORALIZACIÓN

BLOQUES TEMAS MÍNIMOS ESIXIBLES TEMPORALIZACIÓN

BLOQUE 1

Actividade

 científica

1.- Realiza experiencias sinxelas e pequenas investigacions, extraendo conclusións e 
comunicando resultados. 
2.- Coñece as normas de uso e seguridade dos instrumentos de traballo.
3.- Participa activamente nos proxectos, tanto individualmente como en equipo.
 4.- Presenta os traballos de maneira clara, limpa e ordenada.
5.- Utiliza estratexias axeitadas para acceder á información.

Ao longo de todo o curso.

BLOQUE 2

Nutrición e

saúde

1.- Identifica e localiza os principais órganos implicados no desenvolvemento da 
función de nurición e recoñecelas súas partes.
 2.- Recoñece as partes e funcionamento do aparello dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor.
3.- Identifica e practica hábitos de alimentación, postura, hixiene e descanso máis 
adecuados para favorecer a saúde. 
4.- Identifica os alimentos e os nutrientes, sabe clasificalos e valora a importancia da 
dieta na saúde.

2º trimestre.

BLOQUE 3
Os seres

vivos

1.- Identifica e clasifica as diferentes clases de animais e plantas, aplicando o 
coñecemento da morfoloxía, alimentación, desprazamento e reproduccion.
 2.- Recoñece a estrutura básica dos seres vivos e as súas características principais. 
3.-Observa e explica características e componentes dun ecosistema.
4.- Manifesta hábitos de respecto e coidado dos seres vivos.

1º trimestre.

BLOQUE 4
Materia e

 enerxía

1.- Utiliza diferentes métodos para a medida de masa e volumen dun corpo. 
2.- Describe e clasifica diferentes materias segundo as súas características.
 3.- Observa e explica diferentes cambios físicos.
4.- Respecta as normas de uso e seguridade nos instrumentos e materiais 
empregados.

3º trimestre.

BLOQUE 5
Máquinas e

tecnoloxía

1.- Recoñece e clasifica os diferentes tipos de máquinas.
2.- Identifica os efectos da electricidade.
3.- Identifica as partes dun circuito eléctrico.
4.- Coñece e explica algún avances da ciencia.

3º trimestre.
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