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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  para a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 
adecuado ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, e exprésase 
de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

B2.1. Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do Universo, e a formación e 
a evolución das galaxias. 

BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 

B2.2. Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así como algunhas 
das concepcións que sobre este sistema planetario se tiveron ao longo da 
historia. 

BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe as 
súas características xerais. 

 

B2.4. Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. 

 
BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar 

B2.5. Establecer os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e relacionalos coa 
existencia do día e a noite, as estacións, as mareas e as eclipses 

Interpreta correctamente en gráficos e esquemas fenómenos como as fases lunares 
e as eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol. 

Recoñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas, 
distinguir as súas aplicacións máis frecuentes e salientar a súa importancia 
económica e a xestión sustentable. 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos. 

B2.7. Recoñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas, 
distinguir as súas aplicacións máis frecuentes e salientar a súa importancia 
económica e a xestión sustentable. 

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión sustentable dos 
recursos minerais. 

B2.8. Analizar as características e a composición da atmosfera, e as 
propiedades do aire. 

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 

B2.8. Analizar as características e a composición da atmosfera, e as 
propiedades do aire. 

BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais 
en relación coa súa orixe. 

B2.11. Describir as propiedades da auga e a súa importancia para a existencia 
da vida. 

BXB2.11.1. Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas súas 
consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

B2.12. Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o ciclo da auga e o 
uso que fai dela o ser humano. 

BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en relación cos seus cambios de estado de 
agregación. 

B2.14. Xustificar e argumentar a importancia de preservar e non contaminar 
as augas doces e salgadas. 

BXB2.14.1. Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e salgadas, en 
relación coas actividades humanas 

B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación 
dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu grupo 
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taxonómico. 

B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen. 

B3.4. Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que pertencen. 

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 
adecuado ao seu nivel. 

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase 
con corrección, tanto oralmente como por escrito. 

 B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e 
determinar as características que os diferencian da materia inerte. 

 BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula 
procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

  B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, 
órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar as principais estruturas 
celulares e as súas funcións. 

 BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación 
entre eles. 

  B3.1. Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, 
órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar as principais estruturas 
celulares e as súas funcións. 

 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis 
importantes. 

  B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e doenza, os 
factores que os determinan. 

 BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con 
exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e 
colectivamente. 

 B3.4. Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis 
comúns que afectan a poboación (causas, prevención e tratamentos). 

 BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas 
causas. 

 B3.4. Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis 
comúns que afectan a poboación (causas, prevención e tratamentos). 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 
infecciosas. 

 B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método 
de prevención das doenzas. 

 BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de 
promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

 B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método  BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas 
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de prevención das doenzas. infecciosas máis comúns. 

 B3.7. Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas 
contribucións das ciencias biomédicas, e describir a importancia do uso 
responsable dos medicamentos. 

 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das 
vacinas como método de prevención das doenzas. 

  B3.9. Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de substancias 
aditivas, e elaborar propostas de prevención e control. 

 BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de 
substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os 
seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e control. 

 B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os 
principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

  BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

 B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os 
principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

 BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece 
hábitos nutricionais saudables. 

 B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas 
gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

  BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os 
aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa 
contribución no proceso. 

 B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

 BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células 
procariotas e eucariotas, e interpretar as relacións evolutivas entre elas. 

 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e 
recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

 B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do 
ciclo celular, a través da observación directa ou indirecta. 

 BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas 
do ciclo celular. 

  B1.4. Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose 
e na meiose, e revisar o seu significado e a súa importancia biolóxica. 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e 
distingue o seu significado biolóxico. 

  B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información 
xenética. 

 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e 
relaciónao co concepto de xene. 

  B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa a información xenética, 
utilizando o código xenético e resolvendo problemas sinxelos. 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código 
xenético. 

 B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e  BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 
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comprender a relación entre mutación e evolución. 

 B1.9. Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da 
herdanza na resolución de problemas sinxelos, e recoñecer a base 
cromosómica das leis de Mendel. 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve 
problemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. 

 B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, e establecer a 
relación entre elas. 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao 
sexo. 

 B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética: ADN recombinante e 
PCR. 

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 

 B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns dos cambios máis notables da historia da 
Terra, e asocialos coa súa situación actual. 

 BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de 
modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades temporais na historia 
xeolóxica 

  B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos xeolóxicos, utilizando o 
coñecemento dos fósiles guía. 

 BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica. 

 B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como 
procedemento para o estudo dunha zona ou dun terreo. 

  BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos.. 

B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como 
procedemento para o estudo dunha zona ou dun terreo. 

 BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os principios 
de superposición de estratos, superposición de procesos e correlación. 

 B2.6. Comprender e comparar os modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

  BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición 
da Terra. 

 B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo 
oceánico. 

 BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da expansión 
do fondo oceánico. 

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da 
litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas terrestres. Comprender os 
fenómenos naturais producidos nos contactos das placas. 

BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles para a materia de Cultura Científica de 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionados con temas 
científicos da actualidade. 

 CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu contido. 

 B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionados con temas 
científicos da actualidade. 

 CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de 
fontes de contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como internet. 

  B1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da información e da 
comunicación, para transmitir opinións propias argumentadas. 

 CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e 
análises das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións. 

  B2.2. Coñecer os feitos históricos e as teorías que xurdiron ao longo da 
historia sobre a orixe do Universo, e en particular a teoría do Big Bang. 

 CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do Universo. 

  B2.3. Describir a organización do Universo e como se agrupan as estrelas e 
pos planetas. 

 CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o sistema 
solar. 

 B2.5. Distinguir as fases da evolución das estrelas e relacionalas coa xénese 
de elementos. 

 CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar o noso 
Sol. 

 B2.6. Recoñecer a formación do Sistema Solar. 
 CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e as súas 
características principais. 

▪ B2.7. Indicar as condicións para a vida noutros planetas. 
 CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que poida 
albergar vida. 

 B3.1. Identificar os principais problemas ambientais, as súas causas e os 
factores que os intensifican; predicir as súas consecuencias e propor 
solucións. 

 CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas causas, e 
establece as súas consecuencias. 

 B3.3. Valorar as graves implicacións sociais, tanto na actualidade como no 
futuro, da sobreexplotación de recursos naturais, a contaminación, a 
desertización, a perda de biodiversidade e o tratamento de residuos. 

 CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, 
a contaminación, a desertización, os tratamentos de residuos e a perda de 
biodiversidade, e propón solucións e actitudes persoais e colectivas para os paliar. 

  B5.2. Coñecer os principais métodos de obtención de materias primas e as 
súas posibles repercusións sociais e ambientais. 

▪ CCIB5.2.1. Describe procesos de obtención de materiais, valorando o seu custo 
económico e ambiental, e a conveniencia da súa reciclaxe. 

 B5.3. Coñecer as aplicacións dos novos materiais en campos tales como 
electricidade e a electrónica, o téxtil, o transporte, a alimentación, a 
construción e a medicina. 

▪ CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións 
presentes e futuras en diferentes campos. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º ESO FÍSICA E QUÍMICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B.1.1Recoñecer e identificar as características do método científico. 

FQB1.1.1.Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, 
utilizando teorías e modelos científicos sinxelos. 
FQB1.1.2.Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas. 

B1.2.Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no 
desenvolvemento da sociedade. 

FQB1.2.1.Relaciona a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica 
sinxela na vida cotiá. 

B1.3.Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes FQB1.3.1.Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o SI de Unidades para expresar os resultados. 
FQB1.3.2Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando 
o material e os instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no 
SI de Unidades 
 

B1.4.Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos presentes no 
laboratorio de física e de química, 

FQB1.4.1.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa 
forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de 
seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

B2.1.Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas da 
materia, e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

FQB2.1.1 Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da 
materia, e utiliza estas últimas para a caracterización de substancias. 

FQB2.1.2.Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles. 

FQB2.1.3.Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, 
realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade. 

B2.2.Xustificar as propiedades dos estados de agregación da materia e os seus 
cambios de estado, a través do modelo cinético-molecular. 

FQB2.2.1.Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de 
agregación dependendo das condicións de presión e temperatura en que se ache. 
FQB2.2.2.Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos. 
FQB2.2.3.Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de 
fenómenos cotiáns. 
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FQB2.2.4.Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus 
puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias 

B2.3. Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun 
gas a partir de representacións gráficas ou táboas de resultados obtidas en 
experiencias de laboratorio ou simulacións dixitais. 

FQB2.3.1.Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co 
modelo cinético-molecular. 
FQB2.3.2.Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a 
presión, o volume e a temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e 
as leis dos gases. 

B2.4.Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas, e 
valorar a importancia e as aplicacións de mesturas de especial interese. 

FQB2.4.1.Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras 
e mesturas, e especifica neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, 
heteroxéneas ou coloides. 
FQB2.4.2.Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas 
homoxéneas de especial interese. 
FQB2.4.3.Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o 
procedemento seguido e o material utilizado, determina a concentración e exprésaa 
en gramos/litro. 

B2.5.Propor métodos de separación dos compoñentes dunha mestura. 
FQB2.5.1 Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades 
características das substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio 
adecuado. 

B3.1Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de 
experiencias sinxelas que poñan de manifesto se se forman ou non novas 
substancias. 

FQB3.1.1.Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en 
función de que haxa ou non formación de novas substancias. 
FQB3.1.2.Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que 
se poña de manifesto a formación de novas substancias e recoñece que se trata de 
cambios químicos. 

B3.2.Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias 
noutras. 

FQB3.2.1.Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación esquemática dunha reacción química 

B3.3.Recoñecer a importancia da química na obtención de novas substancias 
e a súa importancia na mellora da calidade de vida das persoas. 

FQB3.3.1.Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia 
natural ou sintética. 

B3.4. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa 
importancia no ambiente 

FQB3.4.1.Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os 
problemas ambientais de importancia global. 

B.4.4Valorar a utilidade das máquinas simples na transformación dun 
movemento noutro diferente, e a redución da forza aplicada necesaria. 

FQB4.4.1.Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples considerando 
a forza e a distancia ao eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto 
multiplicador da forza producido por estas máquinas. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO FÍSICA E QUÍMICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1.Recoñecer e identificar as características do método científico.  FQB1.1.1.Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e 
modelos científicos. 
FQB1.1.2.Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e 
rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, 
táboas e expresións matemáticas. 

B1.2.Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no 
desenvolvemento da sociedade. 

FQB1.2.1.Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida 
cotiá 

B1.3.Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e 
expresar os resultados co erro correspondente. 

FQB1.3.1.Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando 
preferentemente o SI de Unidades e a notación científica para expresar os resultados 
correctamente. 
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá 
empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados 
correctamente no SI de Unidades. 

B1.4.Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio 
de física e de química, e describir e respectar as normas de seguridade e de 
eliminación de residuos para a protección ambiental. 

FQB1.4.1.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa 
forma de utilización para a realización de experiencias,respectando as normas de 
seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

B1.5.Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo 
que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

FQB1.5.1.Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de 
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e 
escrita con propiedade 

B2.1.Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de 
diferentes teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a 
comprensión da estrutura interna da materia. 

FQB2.1.1.Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, 
utilizando o modelo planetario. 
FQB2.1.2.Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa 
localización no átomo. 
FQB2.1.3.Relaciona a notación XA

Z
co número atómico e o número másico, 

determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

B2.2.Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos FQB2.2.1.Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos 
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radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa 
xestión. 

B2.3.Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer 
os máis relevantes a partir dos seus símbolos. 

FQB2.3.1.Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa 
periódica. 
FQB2.3.2.Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres 
coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando 
como referencia o gas nobre máis próximo. 

B2.4.Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis 
complexas e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

FQB2.4.1.Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, 
utilizando a notación adecuada para a súa representación. 
FQB2.4.2.Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas 
moleculares. 

B2.5Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en 
substancias de uso frecuente e coñecido 

FQB2.5.1.Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso 
frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula 
química. 

B3.4.Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa 
influencia no ambiente. 

FQB3.4.1.Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, 
os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación 
cos problemas ambientais de ámbito global. 
FQB3.4.2.Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria 
química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta 
procedencia. 

B5.3.Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o 
significado das magnitudes de intensidade de corrente, diferenza de potencial 
e resistencia, así como as relacións entre elas 

FQB5.3.1.Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun 
condutor. 
FQB5.3.2.Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de 
corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si empregando a 
lei de Ohm. 
FQB5.3.3.Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais materiais 
usados como tales. 

B5.4.Comprobar os efectos da electricidade e as relacións entre as 
magnitudes eléctricas mediante o deseño e a construción de circuítos 
eléctricos e electrónicos sinxelos, no laboratorio ou mediante aplicacións 
virtuais interactivas. 

FQB5.4.1.Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se 
transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá, e 
identifica os seus elementos principais. 
FQB5.4.2.Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 11 DE 19 CENTRO: CPI A PICOTA 
CURSO: 1º -4º  ESO 

MATERIA: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA, FÍSICA E QUÍMICA, 
CULTURA CIENTÍFICA 

 

  

 

seus elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de 
xeradores e receptores en serie ou en paralelo. 
FQB5.4.3.Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes 
involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en unidades do Sistema 
Internacional. 
FQB5.4.4Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as 
magnitudes eléctricas 

B5.5.Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e electrónicos nas 
instalacións eléctricas e instrumentos de uso cotián, describir a súa función 
básica e identificar os seus compoñentes. 

FQB5.5.1.Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica 
dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico. 
FQB5.5.2.Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que aparecen nas 
etiquetas de dispositivos eléctricos. 
FQB5.5.3.Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto 
eléctrico (condutores, xeradores, receptores e elementos de control) e describe a 
súa correspondente función 
FQB5.5.4.Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e describe as súas 
aplicacións prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e 
no prezo dos dispositivos 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO FÍSICA E QUÍMICA 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Recoñecer que a investigación en ciencia é un labor colectivo e 
interdisciplinario en constante evolución e influído polo contexto económico e 
político. 

FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración 
de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento. 
FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo ou 
dunha noticia, analizando o método de traballo e identificando as características do 
traballo científico. 

 B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se formula 
ata que é aprobada pola comunidade científica. 

 FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que 
corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 

 B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de 

determinadas magnitudes 

FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e 

describe os elementos que definen esta última. 

B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de 
ecuacións de magnitudes. 

FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de 
dimensións aos dous membros. 
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B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer erros, e 
distinguir entre erro absoluto e relativo. 

FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida 
coñecido o valor real. 

B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o número de cifras 
significativas correctas 

FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun 
conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, utilizando as 
cifras significativas adecuadas. 

B1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de procesos físicos ou 
químicos, a partir de táboas de datos e das leis ou os principios involucrados. 

FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida de dúas 
magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata dunha relación lineal, 
cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula. 

B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da 
materia utilizando aplicacións virtuais interactivas. 

FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para 
interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron 
necesaria a evolución destes. 
 

B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na táboa 
periódica e a súa configuración electrónica. 

FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos representativos a 
partir do seu número atómico para deducir a súa posición na táboa periódica, os 
seus electróns de valencia e o seu comportamento químico. 
 FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e xustifica 
esta clasificación en función da súa configuración electrónica. 

B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de 
transición segundo as recomendacións da IUPAC. 

FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na táboa 
periódica. 

B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración 
electrónica dos elementos implicados e a súa posición na táboa periódica. 

FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e a 
fórmula dos compostos iónicos e covalentes. 
FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun 
composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas. 

B2.5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da natureza do seu 
enlace químico 

 FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en 
función das interaccións entre os seus átomos ou as moléculas. 
▪ FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns 
libres, e relaciónaa coas propiedades características dos metais. 
 

B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as normas 
da IUPAC. 

FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da 
IUPAC. 

B2.7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de 
agregación e nas propiedades de substancias de interese. 

FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de 
interese biolóxico. 
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B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de 
conservación da masa a partir do concepto da reorganización atómica que ten 
lugar. 

FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións, e 
deduce a lei de conservación da masa. 

B3.2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar algún 
dos factores que inflúen sobre ela, utilizando o modelo cinético-molecular e a 
teoría de colisións para xustificar esta predición. 

FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a concentración 
dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos sólidos e os 
catalizadores. 
FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha reacción 
química, sexa a través de experiencias de laboratorio ou mediante aplicacións 
virtuais interactivas nas que a manipulación das variables permita extraer 
conclusións. 

 B3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións 
endotérmicas e exotérmicas. 

▪ FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción 
química analizando o signo da calor de reacción asociada. 

B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o 
mol como a súa unidade no Sistema Internacional de Unidades 

▪ FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa 
atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 

B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo un 
rendemento completo da reacción, partindo do axuste da ecuación química 
correspondente 

FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas 
e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de volumes. 
▪ FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos 
puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están 
en estado sólido como se están en disolución. 

B3.6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e 
medir a súa fortaleza utilizando indicadores e o pHmetro dixital. 

FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento químico de 
ácidos e bases. 
FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución utilizando a 
escala de pH. 

B3.8. Valorar a importancia das reaccións de síntese, combustión e 
neutralización en procesos biolóxicos, en aplicacións cotiás e na industria, así 
como a súa repercusión ambiental. 

FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e do ácido 
sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria química. 
FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na xeración de 
electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración celular. 

B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema 
de referencia e de vectores, para o describir adecuadamente, aplicando o 
anterior á representación de distintos tipos de desprazamento. 

FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e 
velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia 

B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantánea, e FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa 
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xustificar a súa necesidade segundo o tipo de movemento. velocidade 
FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo 
cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o 
concepto de velocidade instantánea. 

B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as 
magnitudes que definen os movementos rectilíneos e circulares. 

▪ FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as variables nos 
movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA) e circular uniforme (MCU), así como as relacións entre as magnitudes lineais 
e angulares. 

B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utilizando 
unha representación esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, e 
expresar o resultado nas unidades do Sistema Internacional. 

FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo movemento 
de graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresar o 
resultado en unidades do Sistema Internacional. 
FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a partir 
dos resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada. 
FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera movemento 
curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular uniforme. 

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do 
movemento partindo de experiencias de laboratorio ou de aplicacións virtuais 
interactivas e relacionar  os resultados obtidos coas ecuacións matemáticas 
que vinculan estas variables. 

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas 
posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos 
 

B4.6. Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios na velocidade 
dos corpos e representalas vectorialmente 

FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios 
na velocidade dun corpo 
FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e 
a forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e circulares. 
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2. Avaliación e cualificación para as materias de Bioloxía e Xeoloxía e Cultura Científica 

Avaliación 

Procedementos: 
 Teranse en conta os resultados acadados na 1ª e 2ª avaliación. 

O alumno pode mellorar a súa cualificación en función das actividades que se 
lles mandarán de forma semanal e/ou probas realizadas durante a terceira 
avaliación. 

Instrumentos: 
Durante a primeira e a segunda avaliación todos aqueles reflectidos na 
programación anual ordinaria da materia 
Durante a terceira avaliación as tarefas realizadas a través da aula virtual do 
centro. 

Cualificación final 

Para alumnos coa primeira e segunda avaliación aprobada de xeito presencial 
a cualificación será a media desas dúas avaliacións e poderase subir hasta un 
máximo de un punto en función do traballo levado a cabo durante a terceira 
avaliación. 
Para alumnos coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensa realizaranse 
tarefas/probas de recuperación a través da aula virtual.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se as circunstancias sanitarias o permiten a proba extraordinaria de setembro 
será presencial para aqueles alumnos que non acaden os obxectivos en xuño. 
Esta proba farase tendo en conta os mínimos sinalados nesta adaptación. 
De non poder realizarse, a avaliación levarase a cabo con tarefas/probas 
entregadas ou realizadas a través da aula virtual. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: os recollidos na avaliación ordinaria. 
 
 
 

Criterios de cualificación: os recollidos na avaliación ordinaria. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: entrega e realización de 
tarefas/probas a través da aula virtual. 
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2. Avaliación e cualificación para as materias de FÍSICA E QUÍMICA 

Avaliación 

Procedementos:   
Teranse en conta os resultados acadados na 1ª e 2ª avaliación. 
O alumno pode mellorar a súa cualificación en función das actividades que 
se lles mandarán de forma semanal e/ou probas realizadas neste terceiro 
trimestre. 

Instrumentos: 
- Boletíns de exercicios realizados no terceiro trimestre. 
- Traballos realizados cos ordenadores. 
- Probas realizadas a través de Google Classroom. 

Cualificación final 

- Para alumnos coa primeira e segunda avaliación aprobada de xeito 
presencial a cualificación será a media desas dúas avaliacións e 
poderase subir hasta un máximo de un punto en función do traballo 
feito durante o terceiro trimestre. 

- Para alumnos coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensa será o 
traballo realizado no terceiro trimestre o que determine si aproba ou 
non. Para aprobar necesita entregar o traballo da parte que ten 
suspensa ben feito e se o profesor considera oportuno realizará unha 
proba telemática que deberá superar. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Se as circunstancias sanitarias o permiten a proba extraordinaria de setembro 
será presencial para aqueles alumnos que non acaden os obxectivos en xuño. 
Esta proba farase tendo en conta os mínimos sinalados nesta adaptación. 
De non poder realizarse, plantexaranse traballos de recuperación que deberán 
entregar ou unha proba que se fará telematicamente. 
 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  os recollidos na avaliación ordinaria. 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
Na cualificación terase en conta os traballos entregados polos alumnos e si non 
os presenta ou están mal deberá facer unha proba de forma telemática no mes 
de maio que deberá superar. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: entrega das tarefas a través de 
correo electrónico. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre para as materias de Bioloxía e Xeoloxía e 
Cultura Científica (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realizaranse actividades de reforzo e recuperación da 1ª e 2ª avalición 
para aqueles alumnos que non a teñan superado. 
Asemade realizaranse, sempre que sexa posible, actividades para 
traballar/adiantar un pouco os contidos da terceira avaliación co 
obxectivo de facilitarlle ao alumnado a entrada no curso que vén. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Co alumnado con conectividade realizaranse todas as actividades a 
través da aula virtual do centro e a través da aplicación Cisco. 
Aos alumnados sen conectividade faráselle chegar material impreso para 
traballar e a comunicación será a través de chamada telefónica. 

Materiais e recursos 

Libros de texto impresos, libros de texto dixitais, artigos científicos 
recompilados online e calquera ferramenta TIC que se considere 
necesaria durante o desenvolvemento do curso. Todo o traballo 
realizado a través da aula virtual 
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre para a materia de FÍSICA E QUÍMICA 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No terceiro trimestre realizaranse: 
Actividades de repaso para tódolos alumnos de contidos vistos nos dous 
trimestres anteriores. 
Actividades de recuperación para aqueles alumnos que teñan algunha 
avaliación suspensa. 
Actividades de ampliación para aqueles alumnos que teñan superados os 
trimestres anteriores. Tamén realizarán actividades de ampliación aqueles 
alumnos que superen a parte suspensa. 
Visualización de vídeos relacionados coa materia a traballar. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Consideramos que todos os alumnos teñen ordenadores xa que titores, 
orientación e equipo directivo fixeron un labor de recollida de  
información sobre as necesidades dos alumnos e  entregaronse equipos e 
kits de conexión a aqueles que non dispoñían deles. 
 
Utilizarase a plataforma Google Classroom para subir as actividades de 
repaso e de recuperación dos dous primeiros trimestres. Unha vez 
superado o prazo de entrega subiranse as solucións das mesmas 
completamente desenvolvidas. 
Ademais das actividades colgaranse recursos que lle faciliten a elaboración 
das mesmas incluindo vídeos explicativos de determinados contidos. 
Unha vez por semana realizaranse unha videoconferencia utilizando Webex 
para facer pequenas explicacions e resolver dúbidas e fallos que os alumnos 
comenten nas actividades entregadas. 
Tamén se poderá facer algunha proba telemática naqueles casos que se 
estime necesario. 
Cando o alumno teña dificultades coa plataforma usarase o correo 
electrónico como medio de comunicación entre o profesor e alumno para 
resolverlle calquera dúbida que se lle presente e para enviar e recibir as 
tarefas que as que non acceda por Classroom. 
As actividades de ampliación tamén serán subidas á plataforma de Google 
xunto con vídeos explicativos de aqueles  contidos que se estime oportuno 
e as solucións das mesmas pasado o plazo de presentación. 

A elaboración dos boletíns de exercicios e outras actividades que son 
corrixidas de xeito individual 

Materiais e recursos 

Libro de texto (papel ou dixital). 
Libreta de traballo  
Plataforma Classroom. 
Correo electrónico. 
Ordenador ou/e  telefono con conexión a internet. 
Vídeos colgados na rede. 
Recursos teóricos e actividades elaboradas polo profesor. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Páxina web do centro. 

Publicidade  Páxina web do centro. 


