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1. Introdución

A presente programación didáctica, elaborada para a materia de Bioloxía e Xeoloxía do 3º curso da ESO, ten como
referencia  o  currículo  que establece o  DECRETO 156/2022,  de 15 de septiembre,  por  el  que se  establecen la
ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Para a elaboración das unidades didácticas que desenvolverá a programación tívose como referencia un currículo.
Esta  materia  busca  o  desenvolvemento  da  curiosidade  e  a  actitude  crítica,  así  como o  reforzo  das  bases  da
alfabetización científica, que lle permita ao alumnado coñecer o seu propio corpo e a súa contorna para adoptar
hábitos que lle axuden a manter e a mellorar a súa saúde e cultivar actitudes, como o consumo responsable, o
coidado medioambiental, o respecto cara a outros seres vivos ou a valoración do compromiso cidadán co ben común.
Os contidos basculan entre a anatomía e a fisioloxía do corpo humano, incidindo na importancia de promover hábitos
para o coidado da saúde, e a actividade sísmica e volcánica na Terra en relación coa teoría da tectónica de placas:.

Outro  aspecto  que  foi  tido  en  conta  á  hora  de  deseñar  a  presente  programación  foi  o  centro  no  que  se  ía
implementar: as características do mesmo, as do seu alumnado e o seu entorno. Esta programación didáctica está
pensada para ser levada á práctica no CPI de San Sadurniño, situado na poboación de San Sadurniño, dentro do
concello  do  mesmo  nome.  Este  centro  recibe  alumnos  tanto  da  poboación  de  San  Sadurniño  como  doutras
poboacións próximas (Pedroso, Moeche, Cerdido, etc.).

Gran parte do alumnado accede ao centro grazas ao transporte escolar dispoñible. O concello de SanSadurniño posúe
uns 3000 habitantes.

Hai que engadir que a poboación atópase relativamente preto tanto da cidade de Ferrol (a máis próxima) como da
cidade de A Coruña, nas que se poden atopar toda unha serie de museos relacionados coas ciencias naturais, que
poden ser visitados polo alumnado, en particular a Domus-Casa do home. Por outra banda, nun radio duns 50 km
tamén se atopan espazos naturais de gran interese didáctico, incluído o Complexo de Cabo Ortegal.

Este Centro dispón dun laboratorio de ciencias totalmente equipado co material necesario, microscopios, reactivos e
coleccións de mostras. O laboratorio conta, ademais, cun ordenador e canón vídeo-proxector. Existe unha biblioteca
dispoñible para os alumnos con todo tipo de material de consulta. Así mesmo, o departamento dispón de libros e
material de reforzo e ampliación.

O alumnado terá acceso a diversos recursos a través da AV do CPI e de EDIXGAL.

Esta programación está destinada a dous grupos de 3º ESO, con 22 e 16 alumnos/as.

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1 -  Interpretar  e  transmitir  información e
datos  científicos  argumentando  sobre  eles  e
utilizando  diferentes  formatos  para  analizar
conceptos e procesos das ciencias biolóxicas e
xeolóxicas.

1-2-5 4 2-3 4

OBX2  -  Identificar,  localizar  e  seleccionar
información,  contrastando  a  súa  veracidade,
organizándoa e  avaliándoa criticamente  para
resolver preguntas relacionadas coas ciencias
biolóxicas e xeolóxicas.

3 1 4 1-2-3-4-
5 4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX3 -  Planificar  e  desenvolver  proxectos  de
invest igac ión ,  segu indo  os  pasos  das
metodoloxías  científicas  e  cooperando  cando
sexa  necesario  para  indagar  en  aspectos
relacionados  coas  ciencias  xeolóxicas  e
biolóxicas.

1-2 2-3-4 1-2 3 3

OBX4 - Utilizar o razoamento e o pensamento
computacional,  analizando  criticamente  as
respostas  e  solucións  e  reformulando  o
procedemento, de ser necesario, para resolver
problemas  ou  dar  explicación  a  procesos  da
vida  cotiá  relacionados  coa  bioloxía  e  coa
xeoloxía.

1-2 5 5 1-3 4

OBX5  -  Analizar  os  efectos  de  determinadas
accións  sobre  o  medio  ambiente  e  a  saúde
baseándose  nos  fundamentos  das  ciencias
biolóxicas e da Terra para promover e adoptar
hábitos que eviten ou minimicen os impactos
ambientais  negativos,  que sexan compatibles
cun desenvolvemento sostible e que permitan
manter  e  mellorar  a  saúde  individual  e
colectiva.

2-5 4 1-2 3-4 1

OBX6 -  Analizar  os  elementos  dunha  paisaxe
concreta valorándoo como patrimonio natural e
utilizando  coñecementos  sobre  xeoloxía  e
ciencias  da Terra para explicar  a  súa historia
xeolóxica, propoñer accións encamiñadas á súa
protección e identificar posibles riscos naturais.

1-2-4-5 1 4 1 1

3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XO traballo científico1 7
Abórdanse o método científico, a diferencia
entre ciencia e pseudociencia, aspectos
básicos do traballo no laboratorio e material
de laboratorio.

10

XA organización do corpo
humano2 10

Estúdanse os distingos niveis de
organización do corpo humano, a teoría
celular, tipos de células e os virus.

15

XAlimentación e saúde3 10

Trabállanse os grupos principais de
alimentos e a clasificación de nutrientes
segundo a súa función. A dieta saudable e
transtornos relacionados coa conduta
alimentaria.

10

A función da nutrición X4 10

Abórdase a función de nutrición, e a
relación entre os aparatos dixestivo,
respiratorio, circulatorio e excretor, así
como algunhas das súas principais
enfermidades e hábitos sudables.

10

A función da relación X5 11Estúdase a función de relación:
coordinación entre sistema nervioso, 10
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

A función da relación X5 11
sistema endocrino e aparato locomotor; así
como, as principais enfermidades,
prevención de lesións e factores de risco.

10

XA función da reprodución6 9

Abórdase a relación entre a anatomía e a
fisioloxía do aparato reproductor, e a
reprodución, a sexualidade e os métodos
anticonceptivos.

¿ Reproducción y sexualidad.

10

XSaúde e hábitos saudables7 9

Estúdase a saúde e a enfermidade e a
evolución histórica dos tratamentos.
Abórdanse as enfermedades infecciosas e
non infecciosas, a súa prevención e
tratamento na actualidade; así como o
funcionamento do sistema inmunitario e a
importancia da doazón e os transplantes.

25

XOs riscos xeolóxicos internos8 4

Explícase a tectónica de placas e a orixe e
a distribución da actividad sísmica e
volcánica na Terra e en Galicia, así como os
métodos de predicción e as medidas de
prevención de riscos.

10

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

O traballo científico

Duración

7

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 30

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Coñecer e empregar correctamente o
método científico.

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos
biolóxicos e xeolóxicos.

TI 70

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos (modelos, gráficos,
táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páxinas web...), mantendo unha actitude crítica e
chegando a conclusións fundamentadas.

Analizar criticamente información
científica relacionada coa materia.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información mediante a citación e o uso correctos de
distintas fontes.

Localizar e seleccionar información
científica, citando as fontes.

16/12/2022 13:36:26 Páxina 28de5



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Distinguir ciencias de pseudociencias.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante as ferramentas dixitais e o
formato adecuado (táboas, gráficos, informes...)
interpretando os resultados e a información obtida a
través da experimentación e da observación de
campo.

Presentar as conclusións do proxecto de
investigación.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
utilizando espazos virtuais cando sexa necesario,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha
función concreta.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar a contribución da ciencia á
sociedade e o labor de persoas dedicadas
a ela.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- Métodos de observación e de toma de datos de fenómenos naturais.

- Deseño de controis experimentais (positivos e negativos) e argumentación sobre a súa esencialidade para obter
resultados obxectivos e fiables nun experimento.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada.

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.
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2

Título da UDUD

A organización do corpo humano

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA3.2 - Recoñecer a célula como a unidade
estrutural e funcional dos seres vivos a través do
coñecemento dos postulados da teoría celular.

Recoñecer a célula como a unidade
estrutural e funcional dos seres vivos.

CA3.3 - Diferenciar as estruturas básicas dos
diferentes tipos de células utilizando diferentes
estratexias de observación e comparación e
relacionándoas coas súas funcións.

Diferenciar as estruturas básicas dos
diferentes tipos de células.

CA3.4 - Describir os virus como formas acelulares
causantes dalgunhas patoloxías nos humanos.

Describir os virus como formas acelulares.

TI 30

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos (modelos, gráficos,
táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páxinas web...), mantendo unha actitude crítica e
chegando a conclusións fundamentadas.

Explicar conceptos e procesos biolóxicos
relacionados coas células interpretando
modelos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información mediante a citación e o uso correctos de
distintas fontes.

Seleccionar información fidedigna para
resolver cuestións sobre as células.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas sobre fenómenos
celulares.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información científica
relativa á ce¿ula.

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Realizar experimentacións e toma de
datos sobre a célula.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante as ferramentas dixitais e o
formato adecuado (táboas, gráficos, informes...)
interpretando os resultados e a información obtida a
través da experimentación e da observación de
campo.

Realización de pequenos traballos de
investigación sobre a célula.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
utilizando espazos virtuais cando sexa necesario,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar cos seus comañeiros/as na
realización de tarefas sobre a célula
fomentando o respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valoración das achegas de científicos e
científicas ao coñecemeto científico sobre
a célula.

CA3.1 - Analizar e comprender a información sobre
procesos biolóxicos ou traballos científicos
transmitíndoa de forma clara e utilizando a
terminoloxía e o formato adecuados.

Analizar e comprender a información
sobre procesos biolóxicos celulares.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- Métodos de observación e de toma de datos de fenómenos naturais.

- Deseño de controis experimentais (positivos e negativos) e argumentación sobre a súa esencialidade para obter
resultados obxectivos e fiables nun experimento.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada.

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- A teoría celular. Recoñecemento da célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos:

- Estrutura básica da célula. Tipos de células: procariotas e eucariotas (animais e vexetais).

- Observación e comparación de tipos de células ao microscopio e outros medios (vídeos, fotografías...) mediante
distintas estratexias e destrezas.

- Formas acelulares.

3

Título da UDUD

Alimentación e saúde

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA4.1 - Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos utilizando coñecementos, datos e
información achegados, o razoamento lóxico, o
pensamento computacional ou recursos dixitais.

Resolver problemas sobre procesos
relacionados coa alimentación e a
nutrición.

CA4.4 - Reflexionar sobre a importancia da
alimentación e da nutrición para o bo funcionamento
do organismo recoñecendo as diferenzas entre
alimentación e nutrición e diferenciando os
nutrientes e as súas funcións básicas.

Reflexionar sobre a importancia da
alimentación e da nutrición diferenciando
os nutrientes e as súas funcións básicas.

CA5.1 - Resolver cuestións relacionadas con hábitos
de vida saudables localizando, seleccionando e
organizando información mediante a citación e o uso
correctos de distintas fontes.

Resolver cuestión relacionadas coa
alimentación saudable.

CA5.3 - Analizar criticamente a solución a un
problema relacionado coa alimentación saudable,
coas drogas e coa sexualidade.

Analizar dunha forma crítica algún
problema de saúde relacionado coa
alimentación,

CA5.4 - Reflexionar sobre a importancia da
adquisición de hábitos e estilos de vida saudables
como método de prevención de doenzas
exemplificando con situacións próximas ao
alumnado.

Reflexionar sobre a importancia dunha
dieta saudable.

CA5.5 - Analizar a importancia dunha boa
alimentación e actividade física percibíndoos como
hábitos saudables para o individuo e a sociedade.

 Analizar a importancia dunha boa
alimentación e actividade física

TI 30

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos (modelos, gráficos,
táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páxinas web...), mantendo unha actitude crítica e
chegando a conclusións fundamentadas.

Explicar conceptos e procesos biolóxicos
relacionados coa alimentación e a
nutrición interpretando gráficos, táboas e
diagramas.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información mediante a citación e o uso correctos de
distintas fontes.

Seleccionar informaicón fidedigna para
resolver cuestións sobre a alimentación e
a nutrición.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas sobre a alimentación e a
nutrición.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recpécer a información científica sobre
alimentación e nutrición.

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Realizar experimentación e toma de datos
sobre alimentos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante as ferramentas dixitais e o
formato adecuado (táboas, gráficos, informes...)
interpretando os resultados e a información obtida a
través da experimentación e da observación de
campo.

Realizar pequenos traballos de
investigación e presentar conclusións
sobre a alimentación e a nutrición.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
utilizando espazos virtuais cando sexa necesario,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar cos seus compañeiros/as na
realización de tarefas sobre a
alimentación e a nutrición, fomentando o
respecto.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar as achegas de científicos e
científicas aos coñecementos sobre
alimentación e nutrición.

CA4.2 - Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos e xeolóxicos.

Analizar cunha base científica fenómenos
relacionados coa alimentación e a
nutrición,

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- Métodos de observación e de toma de datos de fenómenos naturais.

- Deseño de controis experimentais (positivos e negativos) e argumentación sobre a súa esencialidade para obter
resultados obxectivos e fiables nun experimento.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada.

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Función de nutrición: aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.

- Importancia da nutrición e relación entre a anatomía e a fisioloxía básica dos aparellos que participan nela.

- Hábitos saudables con relación á alimentación. Características dunha dieta saudable e análise da súa importancia.
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4

Título da UDUD

A función da nutrición

Duración

10

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA4.1 - Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos utilizando coñecementos, datos e
información achegados, o razoamento lóxico, o
pensamento computacional ou recursos dixitais.

Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos vinculados á función de
nutrición.

CA4.3 - Identificar os aparellos e sistemas que
participan na función de nutrición.

Identificar os aparellos e sistemas que
participan na función de nutrición.

CA4.5 - Explicar os procesos fundamentais da
nutrición relacionándoos coas estruturas dos
aparellos e dos sistemas que interveñen nela.

Explicar os procesos fundamentais da
nutrición.

TI 30

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos (modelos, gráficos,
táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páxinas web...), mantendo unha actitude crítica e
chegando a conclusións fundamentadas.

Explicar procesos biolóxicos relacionados
coa función de nutrición interpretando
modelos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información mediante a citación e o uso correctos de
distintas fontes.

Seleccionar información fidedigna para
resolver cuestións sobre a función de
nutrición.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas sobre a función de
nutrición.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información científica sobre
a función de nutrición.

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Realizar experimentación e toma de datos
sobre algún aparello que interveña na
función de nutrición.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante as ferramentas dixitais e o
formato adecuado (táboas, gráficos, informes...)
interpretando os resultados e a información obtida a
través da experimentación e da observación de
campo.

Realizar pequenos traballos de
investigación sobre algún aparello que
interveña na función de nutrición.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
utilizando espazos virtuais cando sexa necesario,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar cos seus compañeiros/as na
realización de tarefas sobre a función de
nutrición, formentando o respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar as achegas de científicos e
científicas ao coñecemento da función de
nutrición.

CA4.2 - Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos e xeolóxicos.

Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos
relacionados coa función de nutrición.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- Métodos de observación e de toma de datos de fenómenos naturais.

- Deseño de controis experimentais (positivos e negativos) e argumentación sobre a súa esencialidade para obter
resultados obxectivos e fiables nun experimento.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada.

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Función de nutrición: aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.

- Importancia da nutrición e relación entre a anatomía e a fisioloxía básica dos aparellos que participan nela.

- Cuestións e problemas prácticos relacionados con coñecementos de fisioloxía e anatomía dos principais sistemas e
aparellos do organismo implicados nas funcións de nutrición, relación e reprodución.

5

Título da UDUD

A función da relación

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA4.1 - Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos utilizando coñecementos, datos e
información achegados, o razoamento lóxico, o
pensamento computacional ou recursos dixitais.

Resolver problemas ou explicar procesos
relacionados coa función de relación.

CA4.2 - Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos e xeolóxicos.

Analizar criticamente a solución a un
problema sobre a función de relación.

CA4.6 - Recoñecer os órganos, aparatos e sistemas
que interveñen na función de relación establecendo
as diferenzas e as funcións de cada un e describindo
os principais procesos, órganos e estruturas
implicadas.

Recoñecer os órganos, aparatos e
sistemas que interveñen na función de
relación.

CA4.7 - Comprender a relación funcional entre o
sistema nervioso e o sistema endócrino.

Identificar a relación funcional entre o
sistema nervioso e o sistema endócrino

CA5.7 - Recoñecer as drogas (incluídas as de curso
legal) considerándoas como causa de prexuízos non
só para as persoas que as consomen, senón tamén
para as que están na súa contorna próxima.

Identificar as características das drogas e
os seus prexuízos para o bo
funcionamento do sistema nervioso
central.

TI 30

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos (modelos, gráficos,
táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páxinas web...), mantendo unha actitude crítica e
chegando a conclusións fundamentadas.

Explicar conceptos e procesos biolóxico,
relacionados coa función de relación,
interpretando modelos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información mediante a citación e o uso correctos de
distintas fontes.

Seleccionar información fidedigna para
resolver cuestións sobre bioloxía,
relacionadas coa función de relación.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas sobre fenómenos
biolóxicos, relacionadas coa función de
relación.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información científica,
relacionada coa función de relación.

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Realizar análise de fenómenos biolóxicos,
relacionados coa función de relación.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante as ferramentas dixitais e o
formato adecuado (táboas, gráficos, informes...)
interpretando os resultados e a información obtida a
través da experimentación e da observación de
campo.

Realización de pequenos traballos de
investigación, relacionados coa función de
relación.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
utilizando espazos virtuais cando sexa necesario,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar cos seus compañeiros/as na
realización de tarefas, relacionadas coa
función de relación, fomentando o
respecto.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar as achegas de científicos e
científicas ao coñecemento sobre a
función de relación.

CA5.1 - Resolver cuestións relacionadas con hábitos
de vida saudables localizando, seleccionando e
organizando información mediante a citación e o uso
correctos de distintas fontes.

Seleccionar información para resolver
cuestións relacionadas con hábitos de
vida saudables, en relación aos sistemas
implicaos na función de relación.

CA5.3 - Analizar criticamente a solución a un
problema relacionado coa alimentación saudable,
coas drogas e coa sexualidade.

Analizar criticamente a solución a un
problema relacionado coas drogas e o
sistema nervioso.

CA5.4 - Reflexionar sobre a importancia da
adquisición de hábitos e estilos de vida saudables
como método de prevención de doenzas
exemplificando con situacións próximas ao
alumnado.

Reflexionar sobre a importancia da
adquisición de hábitos de vida saudable
para os sistemas nervioso e endócrino.

CA5.5 - Analizar a importancia dunha boa
alimentación e actividade física percibíndoos como
hábitos saudables para o individuo e a sociedade.

Analizar a importancia da actividade
física, para o bo funcionamento do
sistema nervioso central.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- Métodos de observación e de toma de datos de fenómenos naturais.

- Deseño de controis experimentais (positivos e negativos) e argumentación sobre a súa esencialidade para obter
resultados obxectivos e fiables nun experimento.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada.

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Función de relación: receptores sensoriais, centros de coordinación e órganos efectores.

- Análise e visión xeral da función de relación.

- Cuestións e problemas prácticos relacionados con coñecementos de fisioloxía e anatomía dos principais sistemas e
aparellos do organismo implicados nas funcións de nutrición, relación e reprodución.
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Contidos

- Efectos prexudiciais das drogas legais e ilegais, tanto para os consumidores coma para quen está na súa contorna
próxima.

- Hábitos encamiñados á conservación da saúde física, mental e social (hixiene do sono, hábitos posturais, uso
responsable das novas tecnoloxías, actividade física, autorregulación emocional, coidado e corresponsabilidade...).

6

Título da UDUD

A función da reprodución

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA4.8 - Recoñecer os procesos da reprodución
humana identificando as estruturas do aparello
reprodutor e endócrino implicadas.

Identificar as estruturas do aparello
reprodutor e endócrino implicadas.

CA5.1 - Resolver cuestións relacionadas con hábitos
de vida saudables localizando, seleccionando e
organizando información mediante a citación e o uso
correctos de distintas fontes.

Resolver cuestións sobre hábitos de vida
saudables realionados coa reprodución e
a sexualidade.

CA5.3 - Analizar criticamente a solución a un
problema relacionado coa alimentación saudable,
coas drogas e coa sexualidade.

Analizar a solución a un problema
relacionado coa sexualidade.

CA5.4 - Reflexionar sobre a importancia da
adquisición de hábitos e estilos de vida saudables
como método de prevención de doenzas
exemplificando con situacións próximas ao
alumnado.

Reflexionar sobre hábitos de vida
saudables relacionado coa prevención de
ETS e a sexualidade.

TI 30

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos (modelos, gráficos,
táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páxinas web...), mantendo unha actitude crítica e
chegando a conclusións fundamentadas.

Explicar conceptos e procesos biolóxicos
interpretando modelos, dos aparellos
reprodutores feminino e masculino.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información mediante a citación e o uso correctos de
distintas fontes.

Seleccionar información fidedigna para
resolver cuestións sobre os aparellos
reprodutores feminino e masculino.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas sobre fenómenos
biolóxicos, relacionados coa reprodución.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer información científica, sobre a
reprodución.

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Realizar a análise de fenómenos
biolóxicos relacionados coa reprodución.

16/12/2022 13:36:26 Páxina 28de15



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante as ferramentas dixitais e o
formato adecuado (táboas, gráficos, informes...)
interpretando os resultados e a información obtida a
través da experimentación e da observación de
campo.

Realizar pequenos traballos de
investigación sobre a reprodución.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
utilizando espazos virtuais cando sexa necesario,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar cos seus compañeiros/a na
realización de tarefas sobre a
reprodución, fomentando o respecto.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar as achegas de científicos e
científicas ao coñecemento sobre os
aparellos reprodutores feminino e
masculino.

CA4.1 - Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos utilizando coñecementos, datos e
información achegados, o razoamento lóxico, o
pensamento computacional ou recursos dixitais.

Explicar procesos biolóxicos, relacionados
coa reprodución.

CA4.2 - Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos e xeolóxicos.

Presentar espíritu crítico ante a solución
de un fenómeno biolóxico, relacionado
coa reprodución e a sexualidade.

CA4.9 - Reflexionar sobre a reprodución e a
sexualidade valorando a súa propia sexualidade e a
das persoas da súa contorna.

Identificar as diferencias entre a
reprodución e a sexualidade

CA5.2 - Recoñecer a información con base científica
sobre cuestións relacionadas coa saúde humana
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información con base
científica, sobre a reprodución.

CA5.6 - Recoñecer o sexo e a sexualidade desde a
perspectiva da igualdade entre homes e mulleres e
respectando a diversidade sexual.

Recoñecer o sexo e a sexualidade desde
a perspectiva da igualdade entre homes e
mulleres e respectando a diversidade
sexual.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- Métodos de observación e de toma de datos de fenómenos naturais.

- Deseño de controis experimentais (positivos e negativos) e argumentación sobre a súa esencialidade para obter
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Contidos

- resultados obxectivos e fiables nun experimento.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada.

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Función de reprodución: aparello reprodutor e sistema endócrino.

- Relación entre a anatomía e a fisioloxía básicas do aparello reprodutor.

- Reprodución e sexualidade.

- Cuestións e problemas prácticos relacionados con coñecementos de fisioloxía e anatomía dos principais sistemas e
aparellos do organismo implicados nas funcións de nutrición, relación e reprodución.

- Sexo e sexualidade desde a perspectiva da igualdade entre os homes e as mulleres e o respecto á diversidade
sexual. Importancia da educación sexual integral como parte dun desenvolvemento harmónico:

- Infeccións de transmisión sexual (ITS).

- Métodos de anticoncepción e prácticas sexuais responsables. A asertividade e o autocoidado.

- As relacións afectivo-sexuais: ideas preconcibidas e estereotipos sexuais.

7

Título da UDUD

Saúde e hábitos saudables

Duración

9

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA6.3 - Comparar as enfermidades infecciosas e non
infecciosas identificando as medidas de prevención e
os tratamentos que existen ata o momento.

Comparar as enfermidades infecciosas e
non infecciosas.

CA6.4 - Analizar o funcionamento e as estruturas que
comprende o sistema inmunitario recoñecendo o seu
papel na prevención e superación das enfermidades
infecciosas.

Analizar o funcionamento e as estruturas
que comprende o sistema inmunitario.

TI 30

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos (modelos, gráficos,
táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páxinas web...), mantendo unha actitude crítica e
chegando a conclusións fundamentadas.

Explicar conceptos e procesos biolóxicos
interpretando modelos, relacionados con
diferentes doenzas.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información mediante a citación e o uso correctos de
distintas fontes.

Seleccionar información fidedigna para
resolver cuestións sobre a saúde e a
enfermidade.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas sobre fenómenos
relacionados coa saúde e a enfermidade.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información científica, sobre
as causas de enfermidades.

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Realizar a análise dos determinantes da
saúde.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante as ferramentas dixitais e o
formato adecuado (táboas, gráficos, informes...)
interpretando os resultados e a información obtida a
través da experimentación e da observación de
campo.

Realizar pequenos traballos de
investigación sobre enfermidades.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
utilizando espazos virtuais cando sexa necesario,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Cooperar cos seus compañeiros/as na
realización de tarefas sobre a saúde,
fomentando o respecto.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar as achegas de científicos e
científicas á ciencia ao tratamento de
enfermidades.

CA4.1 - Resolver problemas ou explicar procesos
biolóxicos utilizando coñecementos, datos e
información achegados, o razoamento lóxico, o
pensamento computacional ou recursos dixitais.

Explicar as causas de enfermidades
usando diferentes fontes.

CA4.2 - Analizar criticamente a solución a un
problema sobre fenómenos biolóxicos e xeolóxicos.

Presentar actitude crítica sobre solucións
a fenómenos relacionados coa saúde.

CA5.1 - Resolver cuestións relacionadas con hábitos
de vida saudables localizando, seleccionando e
organizando información mediante a citación e o uso
correctos de distintas fontes.

Resolver cuestións relacionadas con
hábitos de vida saudables.

CA5.2 - Recoñecer a información con base científica
sobre cuestións relacionadas coa saúde humana
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer información científica sobre a
prevención e tratamento de
enfermidades.

CA5.3 - Analizar criticamente a solución a un
problema relacionado coa alimentación saudable,
coas drogas e coa sexualidade.

Presentar un espírito crítico á hora de
buscar unha solución sobre problemas
relacionados coa mala alimentación e o
uso de drogas.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.4 - Reflexionar sobre a importancia da
adquisición de hábitos e estilos de vida saudables
como método de prevención de doenzas
exemplificando con situacións próximas ao
alumnado.

Reflexionar sobre a importancia da
adquisición de hábitos e estilos de vida
saudables.

CA5.5 - Analizar a importancia dunha boa
alimentación e actividade física percibíndoos como
hábitos saudables para o individuo e a sociedade.

Analizar a importancia dunha boa
alimentación e actividade física.

CA5.7 - Recoñecer as drogas (incluídas as de curso
legal) considerándoas como causa de prexuízos non
só para as persoas que as consomen, senón tamén
para as que están na súa contorna próxima.

Recoñecer os prexuízos das drogas para
os consumidores e a súa contorna.

CA6.1 - Analizar conceptos e procesos relacionados
coa saúde e coa enfermidade interpretando
información en diferentes formatos (modelos,
gráficos, táboas, diagramas, fórmulas, esquemas,
símbolos, páxinas web¿), mantendo unha actitude
crítica e obtendo conclusións fundamentadas.

Analizar conceptos e procesos
relacionados coa saúde e coa
enfermidade.

CA6.2 - Recoñecer a información con base científica
en relación coa saúde e coa enfermidade
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer a información con base
científica, sobre a saúde e a enfermidade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- Métodos de observación e de toma de datos de fenómenos naturais.

- Deseño de controis experimentais (positivos e negativos) e argumentación sobre a súa esencialidade para obter
resultados obxectivos e fiables nun experimento.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada.

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Función de reprodución: aparello reprodutor e sistema endócrino.

- Cuestións e problemas prácticos relacionados con coñecementos de fisioloxía e anatomía dos principais sistemas e
aparellos do organismo implicados nas funcións de nutrición, relación e reprodución.

- Hábitos saudables con relación á alimentación. Características dunha dieta saudable e análise da súa importancia.
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Contidos

- Sexo e sexualidade desde a perspectiva da igualdade entre os homes e as mulleres e o respecto á diversidade
sexual. Importancia da educación sexual integral como parte dun desenvolvemento harmónico:

- Infeccións de transmisión sexual (ITS).

- Efectos prexudiciais das drogas legais e ilegais, tanto para os consumidores coma para quen está na súa contorna
próxima.

- Hábitos encamiñados á conservación da saúde física, mental e social (hixiene do sono, hábitos posturais, uso
responsable das novas tecnoloxías, actividade física, autorregulación emocional, coidado e corresponsabilidade...).

- Enfermidades infecciosas e non infecciosas:

- Diferenciación en base á súa etioloxía.

- Medidas de prevención e tratamento de enfermidades infecciosas.

- O uso adecuado dos antibióticos.

- Sistema inmunitario: análise dos diferentes tipos de barreiras e mecanismos de defensa que dificultan a entrada de
patóxenos ao organismo.

- Relación entre o sistema inmunitario e a prevención e superación fronte ás enfermidades infecciosas.

- Importancia da vacinación na prevención de enfermidades e na mellora da calidade da vida humana.

- Importancia dos transplantes e da doazón de órganos.

8

Título da UDUD

Os riscos xeolóxicos internos

Duración

4

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 70

CA2.1 - Clasificar os riscos empregando como criterio
as causas naturais que os producen.

Clasificar os riscos xeolóxicos.

CA2.2 - Analizar os riscos naturais a través dos
factores de risco valorando a importancia das
medidas de predición e prevención.

Analizar os riscos naturais.

CA2.3 - Explicar a orixe e a distribución da actividade
sísmica e volcánica na Terra e os tipos de erupcións
volcánicas, integrándoas coa teoría da tectónica de
placas.

Explicar a orixe e a distribución da
actividade sísmica e volcánica na Terra.

CA2.4 - Valorar a importancia da análise do risco
sísmico e volcánico e as medidas de predición e
prevención para minimizar os seus efectos,
buscando e aportando exemplos.

Valorar a importancia da análise do risco
sísmico e volcánico e coñecer as medidas
de predición e prevención.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 30

CA1.1 - Analizar e explicar conceptos e procesos
biolóxicos e xeolóxicos interpretando a información
obtida en diferentes formatos (modelos, gráficos,
táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos,
páxinas web...), mantendo unha actitude crítica e
chegando a conclusións fundamentadas.

Explicar conceptos e procesos xeolóxicos
interpretando modelos.

CA1.2 - Resolver cuestións sobre bioloxía e xeoloxía
localizando, seleccionando e organizando
información mediante a citación e o uso correctos de
distintas fontes.

Seleccionar información fidedigna para
resolver cuestións sobre xeoloxía.

CA1.3 - Expor preguntas e hipóteses e intentar
realizar predicións sobre fenómenos biolóxicos ou
xeolóxicos que poidan ser respondidas ou
contrastadas utilizando métodos científicos.

Expor preguntas sobre fenómenos
xeolóxicos.

CA1.4 - Recoñecer a información sobre temas
biolóxicos e xeolóxicos con base científica
distinguíndoa de pseudociencias, boatos, teorías
conspiradoras e crenzas infundadas... e mantendo
unha actitude escéptica ante estes.

Recoñecer información científica, sobre as
erupcións volcánicas e os terremotos.

CA1.5 - Deseñar e realizar a experimentación, a
toma de datos e a análise de fenómenos biolóxicos e
xeolóxicos de modo que permitan responder
preguntas concretas e contrastar unha hipótese
exposta.

Realizar a experimentación para a análise
de procesos xeolóxicos.

CA1.6 - Presentar as conclusións do proxecto de
investigación mediante as ferramentas dixitais e o
formato adecuado (táboas, gráficos, informes...)
interpretando os resultados e a información obtida a
través da experimentación e da observación de
campo.

Realizar pequenos traballos de
investigación sobre as erupcións
volcánicas e os terremotos.

CA1.7 - Cooperar dentro dun proxecto científico
asumindo responsablemente unha función concreta,
utilizando espazos virtuais cando sexa necesario,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e
favorecendo a inclusión.

Coorperar cos seus compañeiros/as na
realización de tarefas sobre os riscos
xeolóxicos, fomentando o respecto.

CA1.8 - Valorar a contribución da ciencia á sociedade
e o labor de persoas dedicadas a ela con
independencia da súa etnia, sexo ou cultura,
destacando e recoñecendo o papel das mulleres
científicas e entendendo a investigación como un
labor colectivo e interdisciplinar en constante
evolución.

Valorar as achegas de científicos e
científicas ao coñocemento sobre os
riscos xeolóxicos.

CA2.5 - Localizar as áreas con risco sísmico en
Galicia seleccionando información mediante o uso
correcto de diferentes fontes.

Localizar as áreas con risco sísmico en
Galicia.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Estratexias para a elaboración do proxecto científico:

- Formulación de preguntas, hipóteses e conxecturas científicas.
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Contidos

- Estratexias de utilización de ferramentas dixitais para a procura de información, a colaboración e a comunicación
de procesos, resultados ou ideas científicas: ferramentas dixitais e formatos de uso frecuente en ciencia
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe...).

- Recoñecemento e utilización de fontes fidedignas de información científica.

- Métodos de observación e de toma de datos de fenómenos naturais.

- Deseño de controis experimentais (positivos e negativos) e argumentación sobre a súa esencialidade para obter
resultados obxectivos e fiables nun experimento.

- A resposta a cuestións científicas mediante a experimentación e o traballo de campo: utilización dos instrumentos
e espazos necesarios (laboratorio, aulas, contorna...) de forma adecuada.

- Métodos de análise de resultados. Diferenciación entre correlación e causalidade.

- Modelado como método de representación e comprensión de procesos ou elementos da natureza.

- O labor científico e as persoas dedicadas á ciencia: contribución ás ciencias biolóxicas e xeolóxicas e importancia
social. O papel da muller na ciencia.

- Riscos naturais:

- Definición e clasificación.

- Análise e planificación.

- Actividade sísmica e volcánica na Terra en relación coa teoría da tectónica de placas:

- Orixe e distribución global dos terremotos e do vulcanismo na Terra.

- Tipos de erupcións volcánicas.

- Análise do risco sísmico e volcánico. Medidas de predición e prevención. O risco sísmico en Galicia.

4.1. Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía formulada parte da perspectiva do docente como orientador e promotor do proceso de ensino-
aprendizaxe, facilitando o desenvolvemento competencial a partir do nivel incial dos alumnos e das alumnas. Ten en
conta a atención á diversidade e os distintos ritmos e estilos de aprendizaxe, e promove a participación activa e
participativa do alumnado.

Para isto tense, en conta:

- O pontenciamento da motivación, vinculando a materia á realidade dos alumnos e alumnas, xerando curiosidade
polos novos contidos.

- A aprendizaxe cooperativa, en diferentes modelos de agrupamento.

-  Emprego  de  diferentes  recursos  e  favorecemento  da  investigación  e  da  indagación,  fomentando  o  traballo
autónomo do alumno/a.

As  unidades  didácticas  parten dunha indagación inicial  dos  coñecementos  na  que se  promoverá   motivación.
Continuarase  coas  actividades  de  desenvolvemento  apoiadas  en  recursos  audiovisuais  nas  que  se  alternan
explicacións coa formulación de interrogantes, e nas que se empregarán diferentes recursos (vídeos, páxinas web,
apuntamentos en pdf, fichas impresas, material de laboratorio, modelos¿) e espazos (aula, laboratorio, biblioteca¿).
Para finalizar cada UD realizaranse unha serie de actividades finais de síntese e de resolución de posibles dúbidas.

16/12/2022 13:36:27 Páxina 28de22



4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Fichas de actividades de consolidación: fichas con diferentes actividades e tarefas para realizar individualmente ou
en pequeno grupo.
Fichas de actividades de reforzo: para o alumnado que non adquiriu algún das aprendizaxes básicas para poder
seguir aprendendo.
Actividades de ampliación: deseñadas para aqueles alumnos/as que teñan adquiridos os contidos da UD e necesitan
un nivel máis alto.
Caderno do alumno/a e portfolio: no que se recollan as actividades e tarefas realizadas, así como matices sobre os
apuntamentos.

Dotación da aula: mesas, cadeiras, pantalla, encerado, ordenador con acceso a internet, proxector e altofalantes.

Laboratorio:  instrumentación e materiais  propios do laboratorio,  modelos anatómicos,  coleccións de rochas e
preparacións microscópicas.

Para o desenvolvemento das sesións emplearase a plataforma EDIXGAL, na que se incorporarán apuntamentos de
elaboración propia, vídeos e outros recursos dixitais.

O alumnao disporá de ordenadores individuais e acceso a internet.

Outros recursos: fichas, guións de prácticas, material de laboratorio, modelos, preparacións microscópicas, artigos de
prensa, bibliografía da biblioteca, páxinas web especializadas e outros recursos audivisuais.

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

Nunha das sesións da primeira quincena do curso, realizarase unha proba escrita con preguntas curtas, tipo test e de
realización  de  debuxos  esquemáticos,  co  fin  de  determinar  o  nivel  competencial  incial  do  alumnado,  a  súa
diversidade e adaptar así o tratamento dos contidos.

Estas  observacións compartiranse na sesión de avaliación incial  e,  de ser  o  caso,  estableceranse as  medidas
ordinarias ou extraordinarias que fosen necesarias e/ou autorizadas, no seu caso.

.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:
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Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

10

UD 2

15

UD 3

10

UD 4

10

UD 5

10

UD 6

10

UD 7

25

UD 8

10

Total

100

Proba
escrita 30 70 70 70 70 70 70 70 66

Táboa de
indicadores 70 30 30 30 30 30 30 30 34

PROCEDEMENTO           I N S T R U M E N T O
        CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

PE                                           P E
                        70%

TRABALLOS e

O B S E R V A C I Ó N  D I R E C T A
  TI                                   30%

Considéranse como ¿traballos¿ o traballo diario de aula/casa como tal (fichas e outras actividades) e os proxectos
(tanto individuais como en grupo) e as súas exposicións.

A observación directa será o procedemento que se levará a cabo diariamente para avaliar o seguimento das sesións,
as intervencións positivas, realización das actividades propostas, formulación de cuestións significativas, interese en
tomar  anotacións,  participación  activa  na  clase,  coidado  do  material  e  respecto  polas  normas  básicas  de
convivencia...

A entrega de traballos será obrigatoria e farase antes da data límite establecida, senón estes non serán recollidos e
cualificaranse como 0.

Nas probas escritas especificarase, ben no propio exame, ou ben ao inicio das mesmas por parte do docente, a
cualificación máxima de cada pregunta.

En cada avaliación farase a media entre as probas escritas realizadas. Deberá obterse como nota mínima un 3 en
cada unha das probas escritas, senón a avaliación considerarase non superada e a nota do trimestre non poderá ser
maior que 4.

Redondéase á nota máis baixa se a décima é menor que 5 e redondéase á nota máis alta se a décima é 5 o superior.

A nota dos alumnos/as non presentados a algunha das probas sen causa xustificada será de 0 puntos.

En caso de que se detecte que un alumno/a copie nun exame a súa cualificación será de 0 puntos.

Farase unha recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non acaden un 5 de nota media e consistirá
nunha proba escrita e/ou entrega de traballos, a criterio da docente.

A nota final do curso será a media aritmética das notas das avaliacións, tomando en consideración o redactado nos
seguintes parágrafos:

A cualificación positiva é dun 5 ou superior.

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final dedicarase a actividades de apoio, reforzo
e ampliación. O alumnado que teña unha ou varias avaliacións parciais sen superar recibirá neste período un reforzo
e terá a posibilidade de facer unha recuperación da avaliación ou avaliacións non superadas, consistente nunha

Criterios de cualificación:
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superada algunha avaliación parcial mediante proba(s) de recuperación ou entrega de traballos (procedemento a
decidir polo docente), a puntuación máxima considerada para facer a media coas outras avaliacións, no seu caso,
será un 5. No caso de superar a materia en proba final relativa aos contidos de todo o curso, a nota máxima será dun
5.

Considérase que a materia foi superada se a nota final é dun 5 ou superior.

Entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final, o alumnado que teña superada a materia, poderá mellorar en 1
punto a súa nota final, para o que se valorará o traballo diario e a realización de tarefas.

Criterios de recuperación:

Farase unha recuperación por avaliación para aqueles alumnos/as que non acaden un 5 e consistirá nunha proba
escrita e/ou entrega de traballos, a criterio da docente.

O alumnado que teña unha ou varias avaliacións parciais sen superar terá a posibilidade de facer unha recuperación
da avaliación ou avaliacións non superadas, consistente nunha proba escrita e/ou traballos (procedemento a decidir
polo docente) de recuperación sobre a avaliación ou avaliacións non superadas.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Ao alumno de 4º que ten a materia pendente de 3º entregaráselle o seguinte material:

- Libro de texto da editorial Santillana.

- 2 caderniños de actividades (A e B)

Nun recreo á semana, a docente estará a disposición do alumno para a resolución de posibles dúbidas e para
achegarlle o apoio necesario.

As familias poderán informarse dos progresos do alumno a través de ABALAR, chamada telefónica ou cita presencial.

Criterios de avaliación e datas de entrega e do exame:

                                       P O R C E N T A X E
DATAS

C a d e r n i ñ o  a c t i v i d a d e s  A
20% Data de entrega: 19 de decembro de 2022

P r o b a  e s c r i t a  A
                3 0 %

Data PE: 16 de febreiro de 2023, ás 11:10h.

C a d e r n i ñ o  a c t i v i d a d e s  B
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6. Medidas de atención á diversidade

Terase en conta os diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe, así como os diferentes intereses e motivacións. De
xeito xeral, seguirase a seguinte metodoloxía:

Axuda individualizada por parte do docente, con explicacións personalizadas.

Deseño de actividades con diferente grao de dificultade e autonomía.

Emprego de materiais didácticos variados (recursos audivisuais, TICs, artigos de prensa, etc.) e deseño de actividades
motivadoras.

Actividades de reforzo e de ampliación.

Seguiranse as indicacións da orientadora, transmitidas ao profesorado a través dos titores ou titoras; así como, os
protocolos publicados pola Xunta.

Se ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe fora detectado algún/algunha alumno/a con necesidades específicas
de  apoio  educativo,  comunicaríase  á  titora  ou  titor  para  o  seu  traslado  ao  departamento  de  orientación  e
adoptaríanse as medidas determinadas.

Accións metodolóxicas de cara ao alumnado repetidor:

-Tratarase de analizar co alumnado as causas que lle levaron á repetición de curso e se está na súa man facer
algunha mellora.

- Procurarase que a súa ubicación na aula sexa a máis adecuada para o seu proceso de aprendizaxe e, de ser o caso,
farase un cambio de posto.

- A docente promoverá a comunicación e a participación activa na aula, prestándolle unha atención o máis persoal
posible.

- Comprobarase de forma regular a realización das tarefas encomendadas.

- De ser necesario, faranse explicacións personalizadas.

- Tratarase de deseñar actividades motivadoras e cercanas aos seus intereses.

- Os recursos empregados serán variados.

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 -  Comprensión da
lectura X X X X X X X X

ET.2 - Expresión oral e escrita X X X X X X X X

ET.3 - Comunicación
audiovisual X X X X X X X X

ET.4 - Competencia dixital X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.5 - Emprendemento social
e empresarial X X X X X X X X

ET.6 - Fomento do espírito
crítico e científico X X X X X X X X

ET.7 - Educación emocional e
en valores X X X X X X X X

ET.8 - Igualdade de xénero X X X X X X X X

ET.9 - Creatividade X X X X X X X X

Observacións:
En  todo  momento  promoverase  o  espírito  crítico,  o  pensamento  científico  e  a  creatividade.  Así  mesmo,
fomentaranse  a  cooperación  entre  o  alumnado  na  realización  de  tarefas,  promovendo  a  súa  iniciativa,
respectando a diversidade e a igualdade de xénero e favorecendo a inclusión.
Promoveranse hábitos de vida saudables e o respecto polo medio ambiente.
Estimularase o emprego de TICs e a comunicación audivisual, así como a expresión oral e escrita e a lectura
comprensiva.

7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Museo interactivo do mundo dedicado integramente ao ser
humano.

Visita Domus

Amosaranse proxectos de ciencias.Feira de ciencias

Observacións:
Ademais, participarase nas correspondentes actividades complementarias recollidas na programación anual do
Centro.

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Adecuación do nivel de dificultade ás necesidades do alumnado

Participación activa de todo o alumnado

Adecuación á temporalización das unidades didácticas

Apoio e implicación por parte das familias no traballo do alumnado
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Toma de medidas de atención á diversidade para atender ao alumnado con NEAE no deseño das actividades

Toma de medidas de atención á diversidade para atender ao alumnado con NEAE na elaboración de probas escritas

Utilización de distintas estratexias metodolóxicas en función das unidades didácticas

Utilización dos distintos instrumentos de avaliación

Combinación do traballo individual co traballo cooperativo

Eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación

Estes indicadores de logro pretenden avaliar aspectos como a adecuación da proposta educativa ás características do
grupo, a idoneidade das metodoloxías empregadas en cada momento, o grao de participación de alumnado e familias
no proceso de ensino ou a adecuada resposta ás necesidades específicas do alumnado.

Descrición:

8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Farase un seguimento da programación a través do diario de aula e nas reunións do departamento comentarase o
grao de cumprimento da PD e as propostas de mellora.

9. Outros apartados
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