
                                                                                      ÁMBITO CIENTÍFICO 3º ESO CURSO 2012-2013 
 

RESUMO PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO  3º ESO 

CONTIDOS 

Unidade 1. Números reais e magnitudes físicas 

 Números enteiros.  Números racionais.  Números reais 

 Erro absoluto e relativo.  

 Magnitudes físicas 

 Unidades de medida 

Unidade 2. Organización da vida, estatística e probabilidade 

 Como se organiza a vida? Multiplicación das células. 

 Como se organizan os seres pluricelulares? 

 Virus. 

 Variables estatísticas. Representacións gráficas. 

 O azar. Definicións. A regra de Laplace. 

Unidade 3. Ecuación e sucesións. 

 A linguaxe alxébrico, polinomios e ecuacións. 

 Resolución de ecuacións de primeiro grao. Resolución de problemas. 

 Sistemas de ecuacións. 

 Sucesións. Progresións aritméticas e xeométricas. 

Unidade 4. Nutrición e alimentación 

 Os nutrientes. Os alimentos. Que debemos comer? Cálculos nutricionais. 

 O aparello dixestivo. 

 O aparello respiratorio. 

 O aparello circulatorio. 

 A excreción e o aparello urinario. 

 Enfermidades. 

Unidade 5. Percepción, comunicación e movemento 

 Células do sistema nervioso. Receptores.  Anatomía do sistema nervioso.  

 Actos reflexos e voluntarios.  

 Sistema hormonal.  

 Glándulas endócrinas e hormonas que producen.  

 Enfermidades do sistema nervioso e do  sistema hormonal. 

 O aparello locomotor.  Enfermidades do aparello locomotor 

Unidade 6. Reprodución, inmunidade e saúde 

 O aparello reprodutor feminino.  O ciclo menstrual feminino.  

 O aparello reprodutor masculino.  

 Fecundación embarazo e parto. 

 Planificación da natalidade. 

 Saúde e enfermidade Enfermidades de transmisión sexual (ETS)  

Unidade 7. Corpos xeométricos 

 Polígonos. Cuadriláteros. Poliedros. A circunferencia e o círculo 

 Corpos de revolución  

 A xeometría na nosa contorna.  

 Fusos horarios 

Unidade 8. Transformacións xeométricas  

 Transformacións xeométricas.Translacións e xiros. 

 Simetrías. Semellanzas. 

 Escalas.  
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Unidade 9. Enerxía  

 A enerxía. Leis da conservación da materia e a enerxía 

 Fontes de enerxía.  Enerxías renovables e non renovables. 

 Como utilizamos a enerxía? 

Unidade 10. Materia, electricidade e funcións matemáticas 

 A materia.  Estados da materia: a teoría cinética .Cambios de estado. 

 Funcións. Funciones afíns. 

 Fenómenos electrostáticos. 

 Electricidade. Corrente eléctrica.  

 O circuíto eléctrico 

 A enerxía eléctrica 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

MATEMÁTICAS 

  Aplicar correctamente a xerarquía operacional e o uso do paréntese e  

dos signos na resolución de exercicios e problemas. 

  Coñecer e utilizar os conceptos de aproximación, precisión e erro. 

 Expor ecuacións e sistemas, relacionando as variables dun problema, e 

resolvelas, utilizando procedementos numéricos e alxébricos. 

 Recoñecer e representar figuras xeométricas, os seus elementos máis notables 

e identificar posibles relacións. 

 Utilizar os Teoremas de Tales e Pitágoras no cálculo indirecto de lonxitudes. 

 Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías e 

desenvolvemento de figuras, e as fórmulas adecuadas, para calcular áreas e 

volumes. 

 Presentar e interpretar informacións estatísticas, tendo en conta a adecuación 

das representacións gráficas e a representatividade das mostras utilizadas. 

 Interpretar e calcular os parámetros estatísticos máis usuais dunha distribución 

discreta sinxela, utilizando, cando sexa conveniente, unha calculadora 

científica. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

 Determinar as características do traballo científico a través da análise dalgúns 

problemas científicos ou tecnolóxicos de actualidade. 

 Describir  as relaciones existentes na actualidade entre sociedade, ciencia e 

tecnoloxía. 

 Describir os aspectos básicos do aparello reproductor, diferenciando entre 

sexualidade e reprodución. 

 Coñecer o funcionamento dos métodos de control de natalidade e valorar o uso 

de métodos de prevención de enfermidades de transmisión sexual. 

 Determinar os órganos e aparellos humanos implicados nas funcións vitais, 

establecer relacións entre as diferentes funcións do organismo e os hábitos 

saudables. 

 Explicar os procesos fundamentais da dixestión e asimilación dos alimentos, 

utilizando esquemas e representacións gráficas, e xustificar, a partir deles, os 

hábitos alimenticios saudables, independentes de prácticas consumistas 

inadecuadas. 
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 Explicar a misión integradora do sistema nervioso e enumerar algúns factores 

que o alteran. 

 Localizar os principais ósos e músculos que integran o aparello locomotor. 

 Razoar vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes enerxéticas. Enumerar 

medidas que contribúen ao aforro colectivo ou individual de enerxía. Explicar 

por que a enerxía non pode reutilizarse sen límites. 

 Resolver exercicios numéricos de circuítos sinxelos. Saber calcular o consumo 

eléctrico no ámbito doméstico. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES   

 

MATEMÁTICAS: 

Operar correctamente con números enteiros e fraccións. 

Expor e resolver problemas sinxelos e da vida cotiá aplicando as operacións básicas 

con números enteiros e fracción. 

Resolver ecuacións de 1º grao e sistemas de ecuacións. 

Expor e resolver problemas sinxelos e da vida cotiá utilizando ecuacións de primeiro 

grao e sistemas de ecuacións. 

Saber utilizar o teorema de Pitágoras no cálculo de lonxitudes. 

Representar e interpretar informacións estatísticas, tendo en conta a adecuación das 

representacións gráficas e a representabilidade das mostras utilizadas. 

Calcular areas e perímetros dos distintos tipos de polígonos, e o círculo. 

 

CIENCIAS NATURAIS 

Recoñecer os nutrientes esenciais para o noso organismo e os distintos tipos de 

alimentos. Saber expor unha dieta equilibrada. 

Coñecer o funcionamento dos distintos aparatos que forman o corpo humano. 

Explicar os procesos e órganos involucrados no proceso de dixestión e asimilación dos 

alimentos. 

Explicar o funcionamento do aparato circulatorio, respiratorio i excretor e as partes que 

o constitúen.  

Explicar o funcionamento do aparato nervioso. A neurona 

Aspectos básicos do aparato reprodutor, diferenciando sexualidade de reprodución. 

Coñecer os distintos métodos anticonceptivos. 

Coñecer os hábitos de  vida saudables e as enfermidades mais habituais dos distintos 

aparatos do corpo humano.  

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os procedementos mais habituais utilizados para poder levar a cabo a avaliación dos 

aprendizaxes dos alumnos serán: 

 A observación dos alumnos na aula, fundamental dado o carácter continuo da 

avaliación, valorando a adquisición de procedementos e actitudes. 

 Probas escritas, esenciais para medir a adquisición de conceptos e 

procedementos. 

 Revisión do caderno de clase, con especial atención á realización dos deberes 

e a corrección dos erros na clase, valorando tamén a orde e a correcta 

presentación 
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 Traballos e investigacións, tanto actividades nas que teñan que buscar 

información, como prácticas de laboratorio. Poden facerse en grupo ou 

individuais. Si se fan en grupo e moi importante avaliar as capacidades 

relacionas co traballo compartido e o respecto ás opinións alleas. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

A avaliación do ámbito provén basicamente de dous aspectos: grao de consecución 

dos obxectivos marcados e grao de interese e esforzo do alumno. Tendo en conta 

ámbolos dous, teremos, ao final, unha valoración numérica que se axuste a criterios o 

máis obxectivos posibles. Basearémonos en: 

1. Conceptos 

Controis escritos, alternando matemáticas e ciencias da natureza, nos que se incluirá 

unha parte dun tema ou un tema completo.  

2. Caderno de traballo 

 Para a súa cualificación teranse en conta os seguintes criterios: Presentación limpeza, 

orde, etc. claridade de conceptos, descrición das relacións entre unhas actividades e 

outras, de modo que quede claro como se constrúen os conceptos, exposición 

separada das propias ideas, revisión e corrección do traballo persoal 

3. Traballos (en grupo e individuais)  

Que versarán sobre todos os contidos do ámbito. Neles avalíase desde o seu contido 

ata a presentación. Fichas de exercicios das distintas materias que entregarán ao 

profesar e este devolverá coa cualificación correspondente.  

 

Cualificación da avaliación: 

A nota numérica da avaliación se decidirá atendendo ao traballo persoal, interese e 

capacidades do alumno.  

A nota da avaliación obterase facendo a media das notas obtidas nos controis escritos, 

e engadiranse ata 2 puntos, que corresponderan á valoración do caderno de traballo e 

dos traballos feitos e entregados na data indicada polo profesor, ben en grupo ou de 

xeito individual. 

 

Recuperación:  

Mandarase a realización de tarefas (basicamente exercicios) para reforzar os aspectos 

non superados. Faranse controis ou ben aproveitarase algún dos controis para incluír 

adicionalmente as actividades que permitan a recuperación do tema ou parte do tema 

pendente. Ao longo do curso poderanse ir recuperando as avaliacións suspensas.  

 

AVALIACIÓN FINAL 

Realizarase a media aritmética das tres avaliacións, se están as tres superadas, pero 

esta será só un dato de referencia. A nota final terá en conta a progresión do alumno, 

premiando o seu esforzo ascendente durante o curso e as capacidades do propio 

alumno.  
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RESUMO PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO  4º ESO 

CONTIDOS 

Unidade 1. Números reais e proporcionalidade. 

 Os números reais 

 Potencias de expoñente enteiro 

 Notación científica e unidades de medida 

 Proporcionalidade e porcentaxes 

 Radicais 

 

Unidade 2. Átomos, elementos e compostos 

 Sustancias puras e mesturas. Separación de mesturas. 

 Modelos atómicos. 

 A estrutura do átomo 

 Moléculas, elementos e compostos 

 Enlace químico. 

 Principios de formulación e nomenclatura químicas 

 

Unidade 3. Ecuacións  

 Ecuacións de primeiro grao. Resolución. 

 Resolución alxébrica de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

Métodos de resolución 

 Ecuacións de primeiro grao.  

 Ecuacións de segundo grao. 

 Soluciones dunha ecuación de segundo grao. Problemas 

 Sistemas de ecuacións 

 

Unidade 4. A Terra, a enerxía externa e sucesos aleatorios 

 O universo. 

 A Terra. Dinámica atmosférica. 

 Axentes xeolóxicos internos. Tectónica de placas. Volcáns e terremotos. 

 Modelado do relevo. 

 Axentes xeolóxicos externos. Meteorización 

 

Unidade 5. Axentes xeolóxicos externos e rochas sedimentarias 

 Axentes xeolóxicos externos. 

 Acción xeolóxica das augas superficiais. 

 Acción xeolóxica das augas subterráneas. 

 Acción xeolóxica do xeo. 

 Acción xeolóxica do vento. 

 Acción xeolóxica do mar. 

 Rochas sedimentarias. 

 

Unidade 6. Funcións alxébricas e movemento 

 O movemento. 

 Velocidade. Ecuación do MRU. Representación gráfica. 
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 Aceleración. MRUA. Representación gráfica del MRUA 

 Caída libre 

 

Unidade 7. Cambios químicos e medio ambiente 

 Reacciones químicas 

 Axuste de reacciones químicas  

 Concepto de mol. 

 Tipos de reacciones químicas 

 Contaminación e impacto ambiental 

 

Unidade 8. Semellanzas de triángulos e forzas 

 Triángulos semellantes 

 As razóns trigonométricas 

 Resolución de triángulos 

 As leis de Newton 

 Lei de la gravitación universal 

 ¿Qué forzas actúan sobre un corpo? 

 Descomposición de forzas 

 

Unidade 9. Electricidade e magnetismo 

 Fenómenos electrostáticos. 

 Electricidade, corrente eléctrica.  

 Circuítos de corrente continua 

 Efecto Joule 

 Magnetismo 

 Aplicacións da electricidade e o magnetismo 

 A electricidade no fogar 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 2º ano 

MATEMÁTICAS 

1. Aplicar correctamente a xerarquía operacional e o uso do paréntese e  

dos signos na resolución de exercicios e problemas. 

2. Coñecer e utilizar os conceptos de aproximación, precisión e erro. 

3. Expor ecuacións e sistemas, relacionando as variables dun problema, e 

resolvelas, utilizando procedementos numéricos e alxébricos. 

4. Recoñecer e representar figuras xeométricas, os seus elementos máis notables 

e identificar posibles relacións. 

5. Utilizar os números racionais e irracionais para presentar e intercambiar 

información e resolver problemas sinxelos do contorna, desenrolando ou 

cálculo aproximado e utilizando a calculadora.  

6. Saber aplicar os coñecementos matemáticos adquiridos para interpretar e 

valorar a información dá prensa. 

7. Recoñecer as regularidades que presentan series numéricas sinxelas . 

8. Utilizar as ecuacións e os sistemas para facilitar a formulación e resolución de 

problemas da vida real, interpretando a solución obtida dentro do contexto do 

problema.  



                                                                                    ÁMBITO CIENTÍFICO 4º ESO CURSO 20012-2013 

9. Descubrir a existencia de relacións de proporcionalidade entre pares de valores 

correspondentes a dúas magnitudes para resolver problemas en situacións 

concretas, utilizando a terminoloxía adecuada e, no seu caso, a regra de tres. 

10. Utilizar técnicas de composición, descomposición, simetrías e 

desenvolvemento de figuras para calcular lonxitudes, áreas e volumes. 

11.  Utilizar a proporcionalidade xeométrica ou semellanza e, no seu caso, a razón 

de áreas e volumes de figuras e corpos semellantes, para calcular lonxitudes, 

áreas e volumes. 

12.  Recoñecer as características básicas das funcións constantes, lineais e afíns 

na súa forma gráfica ou alxébrica e representalas graficamente cando veñan 

expresadas por un enunciado, unha táboa ou unha expresión alxébrica. 

13.  Resolver problemas sinxelos de probabilidades en situacións próximas ao 

alumno. 

 

CIENCIAS DA NATUREZA 

1. Determinar as características do traballo científico a través da análise dalgúns 

problemas científicos ou tecnolóxicos de actualidade. 

2. Describir as características dos estados sólido, líquido e gasoso. Explicar en 

que consisten os cambios de estado, empregando a teoría cinética. 

3.  Diferenciar entre elementos, compostos e mesturas, así como explicar os 

procedementos químicos básicos para o seu estudo. 

4. Recoñecer os distintos tipos de mesturas e coñecer as distintas técnicas de 

separación utilizadas para obter os seus compoñentes. 

5. Distinguir entre átomos e moléculas. Indicar as características das partículas 

compoñentes dos átomos. Diferenciar os elementos.  

6. Formular e nomear algunhas sustancias importantes. Indicar as súas 

propiedades. 

7. Discernir entre cambio físico e químico. Comprobar que a conservación da 

masa cúmprese en toda reacción química. Escribir e axustar correctamente 

ecuacións químicas sinxelas.  

8. Explicar os procesos de oxidación e combustión, analizando a súa incidencia 

no medio ambiente. 

9. Manexo de instrumentos de medida sinxelos: balanza, probeta, bureta, 

termómetro. Coñecer e aplicar as medidas do S.I.. 

10. Razoar vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes enerxéticas. Enumerar 

medidas que contribúen ao aforro colectivo ou individual de enerxía. Explicar 

por que a enerxía non pode reutilizarse sen límites. 

11. Resolver exercicios numéricos de circuítos sinxelos. Saber calcular o consumo 

eléctrico no ámbito doméstico. 

12. Recompilar información procedente de fontes documentais e de Internet acerca 

da influencia das actuacións humanas sobre diferentes ecosistemas: efectos 

da contaminación, desertización, diminución da capa de ozono, esgotamento 

de recursos e extinción de especies; analizar devandita información e 

argumentar posibles actuacións para evitar a deterioración do medio ambiente 

e promover unha xestión máis racional dos recursos naturais. Estudar algún 

caso de especial incidencia na nosa Comunidade Autónoma. 

13. Relacionar a desigual distribución da enerxía na superficie do planeta coa orixe 

dos axentes xeolóxicos externos. 
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14. Identificar as accións de devanditos axentes no modelado do relevo terrestre. 

 

MÍNIMOS ESIXIBLES   

MATEMÁTICAS: 

Operar correctamente con números enteiros e fraccións. 

Expor e resolver problemas sinxelos e da vida cotiá aplicando as operacións básicas 

con números enteiros e fracción. 

Resolver ecuacións de 1º grao, 2º grao e sistemas de ecuacións. 

Expor e resolver problemas sinxelos e da vida cotiá utilizando ecuacións de primeiro 

grao e 2º grao así como sistemas de ecuacións. 

Resolver problemas de porcentaxe e de proporcionalidade directa e inversa aplicados 

a situacións cotiás. 

Aplicar as razóns trigonométricas (seno, coseno e tanxente) e o teorema de Pitagoras 

á resolucións triángulos e o calculo de lonxitudes. 

 

CIENCIAS NATURAIS 

Recoñecer e saber manexar os instrumentos de medida. Coñecer e aplicar o sistema 

internacional. Saber facer cambios de unidades. 

Realizar correctamente experiencias de laboratorio propostas ao longo do curso, 

respectando as normas de seguridade. 

Coñecer os distintos estados de agregación,as súas propiedades características. E os 

cambios de estado. Explicalos utilizando a teoría cinético molecular da materia. 

Recoñecer os distintos tipos de mestura e as distintas formas de expresar a sua 

concentración. e facer os cálculos necesarios e saber preparar disolucións de distintas 

concentración  

Distinguir entre átomos e moléculas. Indicar as características das partículas que 

compoñen os átomos. Diferenciar os elementos. Calcular as partículas compoñentes 

de átomos ións e isótopos. 

Representar os elementos polo seu símbolo e coñecer a súa posición na táboa 

periódica. Formular e nomear compostos binarios utilizando a nomenclatura IUPAC. 

Distinguir entre cambio físico e cambio químico.Comprobar que se cumpre a lei da 

conservación de masa. Escribir e axustar correctamente ecuacións químicas sinxelas. 

Identificar os axentes xeolóxicos internos, e como afectan á superficie da Terra. 

Coñecer e aplicar a Tectónica de Placas, explicar como se forman os continentes e os 

océanos. Explicar a orixe dos terremotos e volcáns. 

Coñecer os axentes xeolóxicos externos e como afectan á superficie terrestre. 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os procedementos mais habituais utilizados para poder levar a cabo a avaliación dos 

aprendizaxes dos alumnos serán: 

 A observación dos alumnos na aula, fundamental dado o carácter continuo da 

avaliación, valorando a adquisición de procedementos e actitudes. 

 Probas escritas, esenciais para medir a adquisición de conceptos e 

procedementos. 
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 Revisión do caderno de clase, con especial atención á realización dos deberes 

e a corrección dos erros na clase, valorando tamén a orde e a correcta 

presentación 

 Traballos e investigacións, tanto actividades nas que teñan que buscar 

información, como prácticas de laboratorio. Poden facerse en grupo ou 

individuais. Si se fan en grupo e moi importante avaliar as capacidades 

relacionas co traballo compartido e o respecto ás opinións alleas. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

A avaliación do ámbito provén basicamente de dous aspectos: grao de consecución 

dos obxectivos marcados e grao de interese e esforzo do alumno. Tendo en conta 

ámbolos dous, teremos, ao final, unha valoración numérica que se axuste a criterios o 

máis obxectivos posibles. Basearémonos en: 

 

1. Conceptos 

Controis escritos, alternando matemáticas e ciencias da natureza, nos que se incluirá 

unha parte dun tema ou un tema completo.  

2. Caderno de traballo 

 Para a súa cualificación teranse en conta os seguintes criterios: Presentación limpeza, 

orde, etc. claridade de conceptos, descrición das relacións entre unhas actividades e 

outras, de modo que quede claro como se constrúen os conceptos, exposición 

separada das propias ideas, revisión e corrección do traballo persoal 

3. Traballos (en grupo e individuais)  

Que versarán sobre todos os contidos do ámbito. Neles avalíase desde o seu contido 

ata a presentación. Fichas de exercicios das distintas materias que entregarán ao 

profesar e este devolverá coa cualificación correspondente.  

 

Cualificación da avaliación: 

A nota numérica da avaliación se decidirá atendendo ao traballo persoal, interese e 

capacidades do alumno.  

A nota da avaliación obterase facendo a media das notas obtidas nos controis escritos, 

e engadiranse ata 2 puntos, que corresponderan á valoración do caderno de traballo e 

dos traballos feitos e entregados na data indicada polo profesor, ben en grupo ou de 

xeito individual. 

 

Recuperación:  

Mandarase a realización de tarefas (basicamente exercicios) para reforzar os aspectos 

non superados. Faranse controis ou ben aproveitarase algún dos controis para incluír 

adicionalmente as actividades que permitan a recuperación do tema ou parte do tema 

pendente. Ao longo do curso poderanse ir recuperando as avaliacións suspensas.  

 

AVALIACIÓN FINAL 

Realizarase a media aritmética das tres avaliacións, se están as tres superadas, pero 

esta será só un dato de referencia. A nota final terá en conta a progresión do alumno, 

premiando o seu esforzo ascendente durante o curso e as capacidades do propio 

alumno.  

 

 


