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1.  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN.  

A presente programación vaise desenvolver ao longo do curso académico 2012/2013 
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 cercanas (Pedroso, Moeche, etc). Gran parte dos alumnos acceden ao 
centro gracias ao transporte escolar dispoñible. O concello de San Sadurniño posúe uns 3000 
habitantes. O departamento de Bioloxía e Xeoloxía vai ter en conta todos estes factores á 
hora de  desenvolver as programacións respectivas dos diferentes niveis. O feito de que a 
poboación de San Sadurniño estea nunha zona rural resulta moi interesante para facilitar a 
realización daqueles traballos co alumnado nos que sexa importante a recollida de mostras de 
seres vivos ou a observación de procesos naturais. O feito de que gran parte do alumnado 
dependa  do  transporte  escolar  podería  condicionar,  pola  contra,  a  programación  das 
actividades extraescolares.  Hai  que engadir  que a poboación atópase relativamente cerca 
tanto da cidade de Ferrol (a máis cercana) 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. Poden atoparse cerca, por outra parte, espacios naturais de gran 
interese didáctico.

Este  centro  dispón  dun  laboratorio  de  ciencias  totalmente  equipado co  material 
necesario, microscopios, reactivos e coleccións de mostras. O laboratorio conta, ademáis, cun 
ordenador  e  canón videoproxector  e  cun equipo de televisión  e  reproductor  de DVD.  No 
centro tamén hai dispoñible un aula de informática que poderá ser utilizada para as diferentes 
actividades de búsqueda de información programadas. Existe unha biblioteca dispoñible para 
os alumnos con todo tipo de material de consulta.

O departamento dispón de libros e material de reforzo e ampliación, así como de outro 
ordenador. 

Todo  este  conxunto  de  materiais  e  situacións  particulares  van  condicionar  o 
desenvolvento desta programación ao longo deste curso escolar.

Neste curso comeza a desenvolverse o proxecto ABALAR no primeiro ciclo da ESO e 
disporáse de 4 netbooks na aula de diversificación curricular e canóns videoproxectores con 
ordenador nas aulas de 3º e 4º da ESO o que facilitará a utilización das TIC.

Neste  centro  impártense  tanto  Educación  Infantil,como  Educación  Primaria  e 
Educación Secundaria Obligatoria. O alumnado da educación secundaria obrigatoria ten, con 
carácter  xeral,  unha  idade  comprendida  entre  os  12  e  os  16  anos.
Este  período  coincide  cunha  etapa  importante  e  complexa  no  referente  a  cambios, 
adaptacións  e  transformacións,  tanto  nos  aspectos  fisiolóxicos  coma  nos  psicolóxicos  e 
emocionais que configuran o proceso de maduración das persoas.
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Como primeira información podemos dicir que os cambios non se producen dun xeito 
uniforme en  todas  as  nenas  e  nenos  da  mesma idade.  De  aí  a  grande  importancia  da 
atención á diversidade; nin os tempos nin os modos de evolución son os mesmos (para todos 
e todas as nenas) como tampouco o son os gustos e intereses emerxentes. O alumnado 
nesta idade de 12 a 16 anos, é capaz de analizar os retos que se lle presentan; é capaz de 
formular preguntas cada vez máis complexas; é capaz de formular hipóteses, comprobando 
resultados, utilizando un pensamento lóxico, e é capaz de planificar accións.

A  finalidade  do ensino  desta  área céntrase  no desenvolvemento  de habilidades  e 
estratexias para recoller informacións de diferentes fontes, analizalas e valoralas, formarse 
opinións  fundamentadas,  formular  hipóteses,  contrastalas  mediante  a  observación  e 
experimentacións, e elaborar conclusións e informes; en suma, resolver problemas e formar 
cidadáns e cidadás críticos, con capacidade para elaborar opinións propias que lles permitan 
participar  democraticamente  nas  decisións  políticas  que  toman os  representantes  sociais 
sobre o ambiente, a saúde e as aplicacións dos adiantos científicos e técnicos. Trátase de 
familiarizar o alumnado coa natureza e as ideas básicas da ciencia co obxectivo de que poida 
comprender as problemáticas de orixe científica que o afecten como persoa e cidadán, e así 
poder xerar actitudes responsables que lle permitan participar na toma de decisións cando se 
procura a súa solución.

MARCO LEGAL DO CURRÍCULO

O presente curso académico plantéxase, desde o punto de vista educativo da total 
implantación da Lei Orgánica de Educación (3 de Setembro) 2/2006 (LOE ) na ESO despois 
da desaparición da LOXSE. A programación das áreas de Ciencias Naturais e de Bioloxía e 
Xeoloxía adáptanse plenamente á lexislación vixente. 

Deste  xeito  podemos  dicir  que  para  todos  os  niveis  que  abarca  o  centro  a 
programación da área ríxese polo Decreto 133/2007, de 5 de xullo(DOG do 13 de xullo) e 
Ordes de 6 de Setembro de 2007 (DOG do 12) e do 28 de Agosto de 1995 (BOE do 20 de 
Setembro de 1995), que regula as ensinanzas mínimas da ESO en Galicia e desenvolve as 
ensinanzas mínimas a nivel estatal marcadas polo  RD 1631/2006 de 29 de decembro, de 
acordo coa Lei Orgánica da Educación (LOE) 2/2006 de 3 de maio.

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO  :    

  O departamento de Bioloxía e Xeoloxía é un departamento pluripersoal, composto por:
Docente Materia Curso
María José Pouso Grandal Ciencias da natureza 1º e 2º de ESO
Lois Anxo Rodríguez Calvo Bioloxía e Xeoloxía 3º de ESO

Ámbito científico-tecnolóxico-
matemático

3 º ESO PDC

Bioloxía e Xeoloxía 4º de ESO
Xefatura de departamento

 MATERIAS IMPARTIDAS-HORAS LECTIVAS

Corre a cargo deste departamento a impartición para o curso 2010-2011 das 
seguintes materias:

Materia Curso Número de horas 
semanais

Total horas
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Ciencias da 
Natureza

1º de ESO 4 +  4 horas 8 horas

Ciencias da 
Natureza

2º de ESO 3 +  3 horas 6 horas

Bioloxía e xeoloxía 3º de ESO 2+2 horas 4 horas

Ámbito científico 3º de ESO 9 horas 9 horas

Bioloxía e Xeoloxía 4º de ESO 3 horas 3 horas

2  . CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS   
BÁSICAS.

A formación do alumno debe ser unha formación integral e, polo tanto, debe desenvolver 
unha serie de habilidades básicas. Estas habilidades serán de especial relevancia na súa 
aplicación á resolución de problemas, á análise e comprensión de situacións, plantexados de 
forma constante, na vida diaria. En xeral, na materia de Ciencias da Natureza tanto de 1º 
como de 2º de ESO e na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 3º e 4º de ESO, contribúese á 
adquisición das competencias básicas da seguinte forma:

Coñecemento e interacción co mundo físico.
Na materia de Ciencias da Natureza de 1º e 2º de ESO, trataráse a través dos contidos 
traballados no libro de texto, dos medios de comunicación (xornais, internet.) e de bibliografía 
científica.  Trataranse  as  relacións  co  mundo  físico  a  través  dunha  visión  científica  que 
implique a comprensión do método científico e que permita ó alumnado reflexionar acerca 
das  diversas  implicacións  que  teñen  os  feitos  científicos  para  a  vida  das  persoas. 
Destacaranse entre outras a observación do firmamento, a superficie terrestre e o relevo, a 
atmosfera, os seres vivos macroscópicos e microscópicos, o uso e riscos de determinadas 
substancias  químicas  e  das  rochas  e  minerais  e  o  impacto  ambiental  que  provocan  as 
actividades humanas. Permitirase deste xeito que o alumnado reflexione sobre os efectos 
que tivo e ten o desenvolvemento científico e tecnolóxico na evolución das sociedades.

Na materia de Bioloxía en 3º e 4º de ESO, trataráse a través de seccións do libro de texto (A 
Ciencia nas túas mans, A fondo e Unha análise científica), e de material e información obtida 
de fontes de divulgación científica, proporase a identificación de problemas relacionados co 
mundo físico e do entorno, que obteñen resposta a través da investigación científica, Deste 
xeito  achegaranse  ós  procedementos  e  ferramentas  do  método  científico,  que  permiten 
recoller datos e resolver problemas ou retos que se nos presenten no futuro e interpretar a 
realidade desde un punto de vista veraz. Poranse así cuestións relacionadas con problemas 
actuais como o desenvolvemento sostible, o uso de enerxía nuclear, eólica ou solar como 
fontes  de  enerxía  alternativas  aos  combustibles  fósiles  ou  cuestións  de  saúde  como  a 
necesidade  dunha  alimentación  equilibrada  e  saudable,  o  desenvolvemento  tecnolóxico 
relacionado coa industria alimentaria, a investigación do cancro, etc.

Comunicación lingüística.
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Na materia de Ciencias da Natureza de 1º e 2º de ESO e na de Bioloxía e Xeoloxía de 3º e 4º 
de ESO abordaráse esta competencia dunha forma similar. Foméntase a lectura a través da 
búsqueda de información nos “conceptos clave”, descritos no libro de texto e a utilización dos 
fragmentos do “recanto da lectura” (que aparece en cada un dos temas do libro), así como o 
material  extraído  dos  medios  de  comunicación,  que  den  unha  aportación  actualizada  ós 
temas  que  se  estén  a  tratar.  Buscarase  a  comuñón  entre  ciencia  e  a  comunicación 
lingüística, exercitando as destrezas lectora e de comprensión de textos.

Pódese incluso potenciar a valoración do contido a partir da información proporcionada no 
texto, a interpretación dos recursos literarios utilizados polo autor ou a análise de gráficas 
que, para a súa interpretación e comprensión requiren doutras habilidades diferentes das 
utilizadas nun simple texto.

Todo  isto  facilitará  o  traballo  para  mellorar  no  alumnado  a  capacidade  de  busca  de 
información selectiva nas fontes idóneas. 

Ademais da comprensión lectora proporase a redacción de informes de traballos, así como a 
expresión oral destes resultados e das intervencións en debates e traballos en gran grupo, 
traballando  deste  xeito  a  habilidade  de formular  e  defender  argumentos  en relación  cun 
problema.

Matemática.
Na materia de Ciencias da Natureza de 1º e 2º de E.S.O.  e na de Bioloxía e Xeoloxía de 3º e 
4º  de  E.S.O.  abordaráse  esta  competencia  dunha  forma  similar.Utilizaráse,  a  través  de 
actividades  propostas  ó  longo  do  curso,  a  posta  en  marcha  de  destrezas  matemáticas 
básicas,  como  son  o  cálculo  e  o  razoamento  matemático,  xa  que  estas  destrezas 
facilitaránnos a comprensión e interpretación da natureza a través da análise científica e 
facilitar a expresión e interpretación de resultados a través da linguaxe matemática.

En  diferentes  temas  do  curso  faranse  necesarios  a  utilización  de  números  e  do  cálculo 
matemático  para  poder  levar  a  cabo  prantexamentos  de  exercicios  e  cuantificación  de 
resultados,  expresándoos  mediante  gráficas  que  permitan  observar  e  comparar  os 
resultados.  Trátase  dunha  das  competencias  máis  traballadas  no  currículo  de  calquera 
materia de Ciencias.

Tratamento da información e competencia dixital.
Na materia de Ciencias da Natureza de 1º e 2º de E.S.O.  e na de Bioloxía e Xeoloxía de 3º e 
4º de E.S.O. abordaráse esta competencia dunha forma similar.Na promoción da busca e 
tratamento  da  información  valorarase  a  utilización  e  manexo  de  novas  tecnoloxías  que 
posibiliten a recompilación, clasificación e exposición da información nos formatos que mellor 
se adaptan a estes obxectivos.

Proporciónanse enderezos de Internet no que poderán buscar a información relevante en 
diferentes  fontes  informativas,  que  lles  permitan  aventurar  unha  resposta  razoada, 
desenvolvendo aptitudes de busca de información, exercitando deste xeito as habilidades no 
manexo de novas tecnoloxías e fomentando unha aprendizaxe autónoma.

Nalgunhas unidades poderá ser posible o uso de software que se axeite á organización de 
datos e a elaboura de presentacións de informes ou gráficos dun xeito limpo e atractivo.

Poderá ser posible,ademáis,a utilización de instrumentos didácticos que permiten relacionar 
a  resolución  de  enigmas  plantexados  coa  utilización  das  novas  tecnoloxías,como  por 
exemplo as Webquest,miniwebquest,utilización de Blogs específicos etc

Social e cidadá.
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Fomentarase o debate e a opinión a partir dos textos e información cos que se traballará ó 
longo  do curso,  para  que  o  alumnado participe,  tome decisións  e  se comporte  de xeito 
adecuado ás distintas situacións que se lle poidan plantexar nun contorno social e cidadá tan 
complexo como o actual. Facilitarase deste xeito a implicación activa e responsable nos seus 
deberes  e  dereitos  como  cidadán,  nunha  participación  democrática,  plural  e  solidaria, 
contribuíndo á súa mellora.A través da identificación das diversas afeccións que pode sufrir o 
corpo dun ser humano e da súa orixe, fomentaráse o desenvolvemento de hábitos saudables 
.En relación ao anterior fomentaráse,ademáis as conductas responsables e de apoio cara as 
persoas que poidan padecer estas afeccións,a solidariedade e comprensión.  Entre outras 
cuestións utilizaranse entre outros temas para o debate e reflexión as afeccións neurolóxicas 
e os seus efectos na intelixencia dos individuos.

Facilitaráse a identificación de linguaxes utilizadas polos seres humanos como medio de 
contribuír  á  comprensión  da  diversidade  humana,  a  participación  cidadá  nas  tarefas  de 
conservación do medio natural, o consumo responsable dos recursos e a comprensión do 
impacto do abuso na explotación dos recursos naturais.

A través de seccións do libro de texto (O recanto da lectura e A fondo) e de materiais obtidos 
dos  medios  de  comunicación,  proporcionarase  información  sobre  os  avances  científico-
tecnolóxicos, os seus usos e os efectos non desexables, para que deste xeito se reflexione 
dunha forma crítica sobre a repercusión deses adiantos no progreso e benestar da sociedade 
nun futuro non moi distante.

Fomentarase tamén o traballo en grupo para a resolución de actividades, para deste xeito 
traballar actitudes como a cooperación, a solidariedade e a satisfacción do traballo ben feito.

Autonomía e iniciativa persoal.
Favorecer  o  desenvolvemento  persoal  ó  facilitar  a  iniciativa  e  o  traballo  autónomo  coa 
realización de actividades de traballo nas que teñan que aplicar o seu propio criterio para a 
súa elaboura. A través das diversos textos insertos nalgunhas unidades afrontaranse tamén 
o exercicio de autoconciencia e comprensión das nosas necesidades emocionais e de afecto, 
aprendendo a expresar soños e intereses persoais de forma absolutamente libre, permitindo 
o desenvolvemento persoal do alumnado.

Cultural e artística
Favorecerase  a  toma  de  conciencia  sobre  a  exercitación  de  destrezas  plásticas  na 
realización  de  esquemas,gráficas  e  debuxos  que  representen  fenómenos  naturais.  e 
elementos da natureza (en Bioloxía e Xeoloxía de 3º de E.S.O. especialmente relacionados 
coa anatomía humana). Valorarase a expresión escrita á hora da expresión artística e da 
científica, ás veces contraposta e outras como síntese e fusión. Achegarse á fotografía da 
natureza como unha expresión artística que fomenta a educación dos sentidos e a valoración 
estética  e  cultural  da  natureza.  Apreciar  e  entender  as  formas  de  vida  tradicionais  que 
conviven hoxen en día en armonía co medio natural.

Porase de manifesto o valor que ten a experiencia sensorial como ferramenta única que nos 
permite apreciar e gozar algunhas calidades dos obxectos do noso contorno fomentándose a 
sensibilidade e a propia capacidade estética.

Aprender a aprender
Utilizaranse diversas seccións do libro de texto e diversas fontes de información como guía 
para a aprendizaxe  autónoma e autodidacta.  Facilitarase a realización de actividades  de 
síntese  dos  contidos  da  unidade  procurando  proporcionar  unha  metodoloxía  de 
autoavaliación.
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Fomentarase ó longo dos temas do curso a realización de esquemas, toma de apuntes, e 
realización  de  pequenas  experiencias  prácticas  que  permitan  que  o  alumnado  de  forma 
autónoma  e  por  iniciativa  propia  se  interese  pola  organización  e  regulación  da  propia 
aprendizaxe.

Autonomía e iniciativa persoal

A través dalgunhas das actividades facilitarase ó alumnado a capacidade para aprender a 
formular  e a identificar  problemas científicos de forma autónoma e por iniciativa  persoal, 
buscando a resposta a través de procedementos similares.

Favorecerase a través das actividades individuais e en grupo que as iniciativas que se leven 
a cabo teñan creatividade e fomenten a perseveranza e paciencia.

Algúns das actividades a realizar fomentarán o debate e comprensión de valores morais, 
éticos,  espirituais,  a  responsabilidade  e  respecto  á  natureza,  axudando  ós  rapaces  a 
desenvolver un código moral persoal. Tratarase tamén de salientar os valores persoais coma 
a dignidade, a liberdade, a autoestima e a asertividade, que axuden a consolidar este código 
ético, e que posibiliten a defensa coherente das ideas propias ante un grupo, escoitando e 
respectando as ideas dos demais.

3. PROGRAMACIÓNS ESPECÍFICAS PARA CADA CURSO: 
AVALIACIÓN INICIAL , OBXECTIVOS E CONTIDOS .

A continuación expóñense as programacións feitas para este ano académico 2012-
2013 para os distintos cursos e nas distintas materias asociadas a este departamento en 
coherencia cos obxectivos básicos que se establecen no DCB correspondente para o tramo 
educativo de Ensinanza Secundaria Obrigatoria.

3  .1 PROGRAMACIÓN CIENCIAS DA NATUREZA 1º ESO  

 UNIDADES  DIDÁCTICAS:  Obxectivos,  contidos  e  criterios  de 
avaliación.

TEMA 1 O UNIVERSO E O SISTEMA SOLAR

OBXECTIVOS

 Coñecer como é e como se orixinou o Universo e os seus principais compoñentes.

 Aprender a manexar as enormes distancias do Universo e a realizar cálculos sinxelos 
con elas.

 Familiarizarse cos compoñentes do Sistema Solar, as súas características e os seus 
movementos.
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 Desenvolver interese e capacidade de observación do ceo nocturno, recoñecendo nel 
diferentes obxectos.

 Adquirir habilidades para comparar os tamaños do Sol e os planetas con obxectos 
cotiáns.

 Comprender as teorías científicas do coñecemento astronómico e a súa evolución 
histórica.

CONTIDOS

Conceptos
 Concepción, compoñentes e orixe do Universo. (Obxectivo 1)

 Tamaños e distancias no Universo. (Obxectivo 2)

 O Sistema Solar, astros que o compoñen, características dos planetas, movementos 
dos astros. (Obxectivo 3)

 Coñecemento astronómico e evolución histórica. (Obxectivo 6)

Procedementos 
 Interpretación  de  esquemas  e  imaxes  do  Sistema  Solar,  os  seus  compoñentes, 

características e movementos. (Obxectivo 3)

 Aplicación  de  coñecementos  matemáticos  para  resolver  problemas  sinxelos  de 
cálculo. (Obxectivos 2 e 5)

 Aplicación de coñecementos á observación do ceo. (Obxectivo 4)

 Interpretación de textos científicos.

Actitudes
 Valorar as achegas científicas ao coñecemento do Universo. (Obxectivo 6)

 Tomar conciencia das enormes distancias do Universo e de que o noso planeta é só 
un máis dos millóns que probablemente existirán. (Obxectivo 2)

 Mostrar interese por recoñecer obxectos no ceo nocturno. (Obxectivo 4)

TEMA 2 O PLANETA TERRA

OBXECTIVOS

 Coñecer  as  características  que  diferencian  o  noso  planeta  dos  outros  planetas 
rochosos.

 Aprender as formas de relevo características dos continentes e dos fondos oceánicos.

 Comprender a relación que hai entre o movemento orbital da Terra, a inclinación do 
seu eixe de rotación e a sucesión das estacións.

 Estudar os procesos que ocorren debido aos movementos da Lúa: as fases lunares, 
as mareas e as eclipses.

 Coñecer  as  capas  que  compoñen  o  planeta  Terra,  a  súa  composición  e  a  súa 
importancia.
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 Aprender a obter información analizando un texto científico.

CONTIDOS

Conceptos 
 A Terra: características, movementos e formas de relevo. (Obxectivos 1 e 2)

 As estacións e as súas causas. (Obxectivo 3)

 A Terra e a Lúa: fases lunares, eclipses e mareas. (Obxectivo 4)

 Capas da Terra: xeosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. (Obxectivo 5)

Procedementos 
 Elaboración de modelos gráficos sinxelos.

 Análise de textos científicos. (Obxectivo 6)

 Observación e interpretación de imaxes e esquemas de distinta natureza e escala.

Actitudes
 Valorar o noso planeta polas súas características únicas no Sistema Solar.

 Mostrar interese por explicar fenómenos coma as estacións, as fases lunares ou a 
sucesión dos días e as noites.

TEMA 3 OS SERES VIVOS

OBXECTIVOS

 Aprender as características que definen un ser vivo.

 Coñecer as principais substancias químicas que compoñen os seres vivos.

 Coñecer a estrutura das células, os seus tipos e as súas funcións.

 Distinguir entre células animais e vexetais.

 Diferenciar  os  organismos  unicelulares  dos  pluricelulares,  así  como  os  niveis  de 
organización destes últimos.

 Estudar as características dos cinco reinos dos seres vivos.

 Coñecer o que é unha especie e como se nomea cientificamente.

 Aprender  os  pasos  para  utilizar  un  microscopio  e  realizar  preparacións  para  a 
observación.

CONTIDOS

Conceptos 
 Os seres vivos, características, funcións vitais e composición. (Obxectivos 1 e 2)
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 A célula, estrutura, tipos e funcións. (Obxectivo 3) 

 Células eucariotas animais e vexetais. (Obxectivo 4)

 Niveis de organización dos seres vivos. (Obxectivo 5)

 Os cinco reinos. (Obxectivo 6)

 As especies e a súa nomenclatura. (Obxectivo 7)

 A biodiversidade e a súa conservación.

Procedementos 
 Interpretación de textos científicos.

 Observación e interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

 Aplicación de criterios para a clasificación de diversos seres vivos.

 Utilización do microscopio nunha investigación científica. (Obxectivo 8)

 Uso da lupa binocular como técnica de observación de seres vivos para clasificalos.

 Clasificación de seres vivos aplicando un criterio científico.

Actitudes
 Desenvolver unha actitude de interese por coñecer e conservar a gran diversidade de 

vida na Terra.

TEMA 4 OS ANIMAIS VERTEBRADOS

OBXECTIVOS

1. Coñecer as características comúns a todos os animais.

2. Aprender a diferenciar os animais vertebrados dos invertebrados.

3. Recoñecer  as  características  principais  de  cada  grupo  de  vertebrados,  as  súas 
funcións vitais e as adaptacións ao medio en que viven.

4. Coñecer a clasificación da nosa especie e as súas orixes.

5. Aprender os pasos para realizar un esquema científico.

CONTIDOS

Conceptos 
• Características  do  reino  animal  e  diferenza  entre  vertebrados  e  invertebrados. 

(Obxectivos 1 e 2)

• Animais vertebrados: definición, características comúns e clasificación. (Obxectivo 3)

• Os cinco grupos de vertebrados: como son, como viven, características específicas e 
subgrupos. (Obxectivo 3)

• A especie humana: características, clasificación e orixe. (Obxectivo 4)
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Procedementos 
• Observación  e  interpretación  de  imaxes,  mostras,  fotografías  e  debuxos.  

(Obxectivos 1, 2, 3 e 4)

• Análise e interpretación de esquemas anatómicos para comparar os distintos grupos 
de vertebrados. (Obxectivos 1, 2 e 3)

• Aplicación de diversos criterios para clasificar os vertebrados. (Obxectivos 3 e 4)

• Elaboración de esquemas científicos. (Obxectivo 5)

Actitudes
• Apreciar  a  diversidade  dos  vertebrados  e  mostrar  unha  actitude  favorable  á  súa 

protección e conservación.

• Valorar a diversidade na especie humana, comprendendo que somos unha especie 
máis de vertebrados que habitan o noso planeta. (Obxectivo 4)

TEMA 5 OS ANIMAIS INVERTEBRADOS

OBXECTIVOS

1. Aprender a recoñecer os animais invertebrados, distinguíndoos dos vertebrados.

2. Recoñecer as características principais de cada grupo de invertebrados.

3. Asociar as diferentes funcións vitais que realizan coas adaptacións ao medio en que 
viven.

4. Adquirir criterios para clasificar invertebrados.

5. Comprobar  a  utilidade  dun  modelo  experimental  para  explicar  observacións  da 
natureza.

CONTIDOS

Conceptos 
• Características de estrutura, organización e función dos invertebrados.    (Obxectivo 1)

• Diversidade  dos  invertebrados:  grupos  máis  importantes  e  as  súas  características. 
(Obxectivo 2)

• Adaptacións ao medio. (Obxectivo 3)

Procedementos 
• Identificación e descrición de fotografías, debuxos e esquemas.

• Aplicación de criterios para clasificar os invertebrados. (Obxectivo 2)

• Elaboración de modelos experimentais. (Obxectivo 5)

• Realización de esquemas e uso da información do libro para clasificar invertebrados. 
(Obxectivo 4)

12



Actitudes
• Comprender e valorar a diversidade dos invertebrados.

• Tomar conciencia da importancia dos invertebrados no equilibrio dos ecosistemas 
e a necesidade de conservalos.

TEMA 6 AS PLANTAS E OS FUNGOS

OBXECTIVOS

1. Coñecer as características propias do reino Plantas e a súa clasificación.

2. Recoñecer os distintos órganos dunha planta, así como a súa forma e función.

3. Coñecer as formas de nutrición e reprodución das plantas.

4. Coñecer as características propias do reino Fungos, e os principais grupos deste 
reino.

5. Aprender os pasos necesarios para realizar unha clasificación.

CONTIDOS

Conceptos 
• As plantas, definición do reino, características comúns e clasificación. (Obxectivo 1)

• As partes das plantas: raíz, talo e follas. Estruturas e funcións. (Obxectivo 2)

• A nutrición, a relación e a reprodución das plantas. (Obxectivo 3)

• O reino fungos: características e clasificación. (Obxectivo 4)

• Observación, mostraxe e clasificación de plantas. (Obxectivo 5)

Procedementos 
• Análise e interpretación de ilustracións e debuxos que mostran ciclos ou secuencias 

de acontecementos.

• Descrición dos trazos estruturais, organizativos e funcionais das plantas a partir de 
fotografías e debuxos.

• Utilización de claves dicotómicas para clasificar plantas.

Actitudes
• Interese por coñecer a gran diversidade das plantas e por encontrar os trazos comúns 

que definen o reino.

• Desenvolvemento dunha actitude favorable á conservación da biodiversidade.

TEMA 7 OS SERES VIVOS MÁIS SINXELOS
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OBXECTIVOS

1. Identificar  as  características  principais  dos  organismos  que  forman  o  reino  
Protistas.

2. Coñecer a estrutura das bacterias, así como a forma en que realizan as súas funcións 
vitais.

3. Recoñecer a estrutura xeral dos virus, así como o seu ciclo de infección.

4. Analizar as causas polas que determinados microorganismos poden ser beneficiosos 
ou prexudiciais para a biosfera e para as persoas.

5. Coñecer  algunhas enfermidades infecciosas,  a súa forma de contaxio  e o tipo de 
microorganismo que as causa.

6. Entender como funcionan as vacinas e os antibióticos, e valorar a importancia do seu 
uso controlado.

7. Aprender  os  pasos  para  tomar  mostras  e  poder  observar  microorganismos  ao 
microscopio.

CONTIDOS

Conceptos 
• Características xerais do reino Protistas. (Obxectivo 1)

• O  reino  Moneras,  as  súas  características  principais,  estrutura  e  ciclo  vital.  
(Obxectivo 2)

• Características, estrutura e ciclo de infección dos virus. (Obxectivo 3)

• Os microorganismos e o seu papel na biosfera. (Obxectivo 4)

• As enfermidades infecciosas, o seu proceso infectivo, prevención e curación. 

(Obxectivos 5 e 6)

Procedementos 
• Interpretación e elaboración de debuxos esquemáticos.

• Observación e interpretación de fotografías, imaxes, debuxos e gráficos.

• Clasificación de seres vivos aplicando un criterio científico.

• Manexo do microscopio para recoñecer e clasificar seres vivos. (Obxectivo 7)

• Análise de textos científicos.

Actitudes
• Apreciar o valor e beneficio da maioría dos microorganismos. (Obxectivo 4)

• Mostrar interese por coñecer os organismos que non se ven a simple vista. (Obxectivo 
7)

• Comprender a importancia dos hábitos de prevención de enfermidades. (Obxectivos 5 
e 6)
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TEMA 8 A ATMOSFERA TERRESTRE

OBXECTIVOS

1. Coñecer a composición, a estrutura e a orixe da atmosfera.

2. Investigar como inflúen os seres vivos na composición do aire.

3. Aprender os fundamentos da meteoroloxía e do estudo do clima.

4. Comprender como se forman os ventos, as nubes e as precipitacións.

5. Entender como inflúe a actividade humana na atmosfera e no clima.

6. Aprender que medidas tomar para evitar a contaminación da atmosfera.

7. Aprender  os  pasos  para  tomar  datos  correctamente  nunha  investigación  
científica.

CONTIDOS

Conceptos 
 A atmosfera, a súa composición, capas, como se formou e relación entre seres vivos 

e a súa composición. (Obxectivo 1)

 Física  atmosférica:  presión  atmosférica,  altas  e  baixas  presións,  humidade, 
temperatura.

 Fenómenos atmosféricos: precipitacións, ventos, formación de nubes. (Obxectivo 4)

 A  meteoroloxía,  o  clima,  previsións  meteorolóxicas,  borrascas  e  anticiclóns. 
(Obxectivo 3)

 Impacto da actividade humana na atmosfera,  contaminación,  medidas correctoras. 
(Obxectivos 5 e 6)

Procedementos 
• Estruturación da información en cadros e esquemas.

• Interpretación de mapas meteorolóxicos, gráficos complexos e táboas. (Obxectivo 3)

• Observación e análise de información gráfica.

• Análise de textos científicos.

• Protocolos para a toma de datos para unha investigación científica. (Obxectivo 7)

Actitudes
• Tomar  conciencia  dos  problemas  ambientais  que  afectan  á  atmosfera  e  da 

necesidade de actuar a nivel persoal para evitalos. (Obxectivo 6)

• Mostrar interese por entender os fenómenos atmosféricos e por interpretar mapas e 
prognósticos meteorolóxicos. (Obxectivo 3)

TEMA 9 A HIDROSFERA TERRESTRE
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OBXECTIVOS

1. Coñecer a distribución da auga que forma a hidrosfera.

2. Aprender as propiedades da auga, e a súa importancia en moitos procesos.

3. Estudar as características da auga dos océanos e das augas continentais.

4. Comprender os procesos que forman o ciclo da auga.

5. Encontrar información sobre os procesos de depuración e potabilización da auga.

6. Aprender os usos que se fan da auga.

7. Coñecer  que  impactos  pode  sufrir  a  hidrosfera  e  que  medidas  podemos  tomar  
para evitalos.

8. Aprender  as  posibles  variables  que  afectan  a  un  experimento  e  como  se  
controlan.

CONTIDOS

Conceptos 
• Orixe e distribución da auga. (Obxectivo 1)

• As propiedades da auga e a súa importancia nos seres vivos. (Obxectivo 2)

• Características da auga dos océanos e dos continentes. (Obxectivo 3)

• O ciclo da auga. (Obxectivo 4)

• O  uso  da  auga  e  a  súa  calidade.  Contaminación  das  augas.  Depuración  e 
potabilización. (Obxectivos 5, 6 e 7)

Procedementos 
• Observación e interpretación de imaxes, táboas, gráficos e esquemas.

• Realización de cálculos sinxelos sobre porcentaxes.

• Interpretación de ciclos naturais. (Obxectivo 4)

• Realización de experimentos sobre control de variables. (Obxectivo 8)

• Elaboración de esquemas.

Actitudes
• Valorar a auga como un recurso imprescindible para a vida.

• Desenvolver  actitude positiva fronte á necesidade dunha xestión  sostible da auga. 
(Obxectivo 6)

• Valorar  as  actuacións  persoais  de  redución  no  consumo de  auga  e  reutilización. 
(Obxectivo 7)

• Valorar  a  importancia  do  ciclo  da  auga  considerando  os  problemas  causados  
pola actividade humana. (Obxectivo 4)
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TEMA 10 OS MINERAIS

OBXECTIVOS

1. Aprender  o  que  son  os  minerais  e  cales  son  os  seus  compoñentes  e  as  súas 
características.

2. Diferenciar entre a materia amorfa e a materia cristalina.

3. Coñecer a clasificación dos minerais, e os representantes máis importantes de cada 
grupo.

4. Recoñecer os procesos que poden dar orixe aos minerais.

5. Estudar as principais propiedades dos minerais e aprender a identificalos.

6. Coñecer os modos en que se extraen e os usos que se lles dá aos minerais.

7. Aprender  a  elaborar  unha  táboa  coas  propiedades  dos  minerais,  para  poder  
recoñecelos.

CONTIDOS

Conceptos 
• Os minerais: definición, compoñentes, características. (Obxectivos 1 e 4)

• Materia amorfa e materia cristalina. (Obxectivo 2)

• Clasificación e orixe dos minerais. (Obxectivos 3 e 4)

• Propiedades, extracción e usos dos minerais. (Obxectivos 5 e 6)

Procedementos 
• Observación, interpretación e identificación de fotografías de minerais.

• Elaboración de táboas e esquemas.

• Análise de textos científicos.

Actitudes
• Interese por coñecer e diferenciar os minerais máis comúns.

• Valorar os usos dos minerais.

TEMA 11 AS ROCHAS

OBXECTIVOS

1. Comprender a relación que hai entre os minerais e as rochas.

2. Identificar e recoñecer as principais rochas.

3. Comprender como se forman as rochas.
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4. Coñecer os procesos que forman o ciclo das rochas.

5. Recoñecer os principais usos que se dan a estes importantes materiais.

6. Aprender os pasos para analizar os resultados dun experimento de simulación sobre a 
formación dunha rocha.

CONTIDOS

Conceptos 
• Rochas: definición, clasificación e orixe. (Obxectivos 1 e 3)

• Ciclo das rochas. (Obxectivo 4)

• Usos das rochas. (Obxectivo 5)

Procedementos 
• Observación e interpretación de esquemas, fotografías e táboas descritivas.

• Deseño de experimentos. (Obxectivo 6)

• Identificación de rochas e minerais. (Obxectivo 1 e 2)

Actitudes
• Interese por coñecer as rochas e as súas utilidades.

• Comprender  o  impacto  ambiental  da  combustión  das  rochas  sedimentarias  
orgánicas.

TEMA 12 A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES

OBXECTIVOS

1. Coñecer cales son as propiedades da materia.

2. Recoñecer  as  magnitudes  fundamentais  máis  usuais:  lonxitude,  masa,  tempo  e 
temperatura.

3. Recoñecer  algunhas  magnitudes  derivadas,  como  a  superficie,  o  volume  e  a  
densidade.

4. Aprender a realizar medidas e a expresalas correctamente.

5. Comprender a necesidade de definir un Sistema Internacional de unidades.

6. Coñecer as unidades de uso máis común.

7. Aprender a realizar cambios de unidades.

8. Aprender os pasos para realizar unha representación gráfica.

CONTIDOS
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Conceptos 
• A materia e as súas propiedades xerais e específicas. (Obxectivo 1)

• Magnitudes fundamentais e derivadas. (Obxectivos 2 e 3)

• Unidades: Sistema Internacional de unidades e unidades de uso común. 

(Obxectivos 5 e 6)

Procedementos 
• Interpretación e elaboración de gráficas. (Obxectivo 8)

• Resolución de problemas numéricos que inclúan cambios de unidades. (Obxectivo 7)

• Realización de medicións utilizando as unidades axeitadas do Sistema Internacional 
de unidades. (Obxectivo 4)

• Manexo  de  aparellos  de  medida  sinxelos  que  permitan  verificar  algunhas  das 
propiedades xerais da materia.

Actitudes
• Amosar interese por realizar medicións precisas.

TEMA 13 A MATERIA E A SÚA DIVERSIDADE

OBXECTIVOS

1. Identificar as diversas formas en que se pode presentar a materia.

2. Diferenciar os estados e os cambios da materia.

3. Coñecer as condicións en que unha substancia pode cambiar de estado.

4. Recoñecer a diferenza que hai entre unha mestura e unha substancia pura, e entre un 
elemento e un composto.

5. Aprender algúns métodos para separar os compoñentes dunha mestura.

6. Coñecer as características dos principais materiais artificiais da nosa época.

7. Comprender a necesidade de reciclar os residuos.

8. Aprender a sacar conclusións dun experimento científico.

CONTIDOS

Conceptos 
• A materia: formas, estados e cambios. (Obxectivos 1, 2 e 3)

• Mesturas: definición e métodos de separación. (Obxectivos 4 e 5)

• Substancias puras: compostos e elementos. (Obxectivo 4)

• Materiais do século XXI. (Obxectivo 6)

• Residuos e reciclaxe. (Obxectivo 7)
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Procedementos 
• Aplicación de técnicas de laboratorio para a separación de compoñentes de mesturas. 

(Obxectivo 5)

• Observación e interpretación de debuxos, esquemas e imaxes.

• Obtención de conclusións dun experimento científico. (Obxectivo 8)

• Interpretación de textos científicos.

• Manexo de instrumental científico.

Actitudes
• Comprender e valorar o proceso e a necesidade da reciclaxe. (Obxectivo 7)

TEMA 14 A COMPOSICIÓN DA MATERIA

OBXECTIVOS

1. Aprender a recoñecer os átomos como compoñentes da materia.

2. Identificar os elementos químicos na táboa periódica.

3. Familiarizarse cos símbolos dos elementos.

4. Distinguir entre átomo, molécula e cristal.

5. Comprender o significado das fórmulas das substancias.

6. Coñecer as propiedades dos elementos máis abundantes na natureza.

7. Recoñecer as propiedades da auga e a súa importancia.

8. Aprender os pasos para elaborar un informe científico.

CONTIDOS

Conceptos 
• Os átomos: definición e teoría atómica. (Obxectivo 1)

• Átomos, moléculas e cristais. (Obxectivo 4)

• Elementos químicos: táboa periódica,  símbolos e propiedades dos elementos máis 
abundantes. (Obxectivos 2, 3 e 6)

• A auga: as súas propiedades e importancia. (Obxectivo 7)

Procedementos 
• Utilización e análise de representacións e modelos gráficos.

• Elaboración de informes científicos. (Obxectivo 8)

• Comprensión e manexo de fórmulas de substancias. (Obxectivo 5)

• Interpretación de textos científicos.

Actitudes
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• Mostrar interese por coñecer a estrutura da materia.

• Valorar as propiedades de elementos e substancias e as súas aplicacións.

3  .2 PROGRAMACIÓN CIENCIAS DA NATUREZA 2º ESO  

 UNIDADES  DIDÁCTICAS:  Obxectivos,  contidos,   educación  en 
valores, criterios de avaliación e competencias que se traballan.

UNIDADE 1. O Mantemento da vida

OBXECTIVOS

1. Identificar as características dos seres vivos, distinguíndoos da materia inerte.
2. Comprender a teoría celular e a estrutura dos diferentes tipos de células.
3. Diferenciar os dous tipos de nutrición celular.
4. Entender os procesos mediante os que unha célula obtén materia e enerxía.
5. Recoñecer a importancia da fotosíntese.
6. Analizar a respiración celular como medio de obtención de enerxía.
7. Identificar as formas en que as células se reproducen.
8. Comprender a importancia de tinguir células para facilitar a súa observación.

CONTIDOS

Conceptos 
• Seres vivos: funcións vitais, composición química. (Obxectivo 1)
• A célula: teoría celular, estrutura e orgánulos. (Obxectivo 2)
• Nutrición celular: nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa. (Obxectivo 3)
• Reprodución celular e mitose. (Obxectivo 7)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Análise e interpretación de esquemas de procesos complexos. (Obxectivos 4, 5, 6 e 7)
• Descrición de procesos mediante diagramas. (Obxectivos 4, 5, 6 e 7)
• Interpretación de microfotografías.
• Aplicación de distintas técnicas de tinguidura de células. (Obxectivo 8)
• Observación de células ao microscopio.

Actitudes 
• Amosar interese por coñecer as bases da vida na Terra.
• Valorar a vida en todas as súas dimensións e variedades.
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EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental
Os alumnos e  as  alumnas deberían reflexionar  sobre  o  desenvolvemento  sostible 

como  obxectivo  alcanzable  a  nivel  local.  En  1987  a  Comisión  Mundial  sobre  Medio  e 
Desenvolvemento  definíu  o  desenvolvemento  sostible  como  aquel  que  asegura  as 
necesidades  do  presente  sen  comprometer  a  capacidade  das futuras  xeracións  para  se 
enfrontar ás súas propias necesidades.

Este informe puxo de manifesto a non viabilidade do modelo de desenvolvemento 
económico adoptado polos países desenvolvidos,  destacando a incompatibilidade entre o 
modelo de consumo actual e o uso racional dos recursos naturais e a capacidade de soporte 
dos ecosistemas.

No Encontro da Terra celebrado en Río de Xaneiro en 1992 elaborouse, entre outros 
documentos e acordos, a Axenda Local 21. Este texto propón unificar e integrar, con criterios 
sostibles, as políticas naturais, económicas e sociais a nivel municipal. Ademais, esta axenda 
contén as estrategias conseguidas en consenso entre a administración, os cidadáns e os 
axentes locais para alcanzar o desenvolvemento sostible. A Axenda Local 21 fundaméntase 
na  idea  do  sostemento  local  desde  o  enfoque  «pensar  globalmente  e  actuar 
globalmente».Desta forma foméntase a cidadanía activa e participativa de todas e todos.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
A FONDO, Técnicas de tinguidura de células, páx. 20. Explica técnicas que permiten 

a observación da realidade a través do microscopio co obxectivo de responder a cuestións 
científicas.

CIENCIA NAS TÚAS MANS, Formulación do problema a estudar.  Observación de 
estomas, páx. 21, propón unha pregunta científica cuxa desposta se encontra mediante a 
observación ao microscopio.

NO RECANTO DA LECTURA,  Da fotosíntese aos ácidos  nucleicos,  páx.  25,  Carl 
Sagan achéganos á comprensión da relación e interdependencia entre o ser humano e todos 
os seres vivos, coñecemento que favorece o desenvolvemento dunha actitude positiva e de 
respecto cara á conservación da vida na Terra.

Comunicación lingüística
As actividades 2, 6, 12 e 15 remiten ao anexo  Conceptos clave, fomentando así a 

procura de información. 
Ao longo da unidade son necesarias a correcta lectura e interpretación dos debuxos e 

esquemas que representan partes da célula e procesos celulares complexos, co obxectivo de 
comprender os conceptos explicados na unidade.

NUNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, O caso da euglena, páx. 23, ofrece cuestións que, 
despois da súa resolución na clase, permiten comprobar se se comprendeu o texto científico 
a través de respostas razoadas.

O texto de O RECANTO DA LECTURA, Da fotosíntese aos ácidos nucleicos, páx. 25, 
é un claro exemplo de texto divulgativo científico que achega o coñecemento científico da 
natureza e a conexión do ser humano co universo a un público non especializado.

Tratamento da información e competencia dixital
NON  O  PERDAS,  páx.  25,  ofrece  a  posibilidade  de  exercitar  as  habilidades  de 

procura de información na rede, sen esquecer outras fontes de información, como os libros 
ou vídeos.

Autonomía e iniciativa persoal
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O caso do científico afeccionado Anthony van Leerwenhoek, páx. 11, que achegou á 
ciencia  observacións  realizadas  cun  microscopio  sinxelo  fabricado  por  el  mesmo,  é  un 
exemplo de iniciativa persoal e creatividade.

UNIDADE 2. A nutrición

OBXECTIVOS

1. Coñecer os aparellos que interveñen na nutrición animal e as funcións que realizan.
2. Aprender os principais mecanismos que teñen lugar nos procesos dixestivos de diferentes
3. animais.
4. Coñecer os modelos circulatorios dos animais. 
5. Entender como se realizan a respiración e a excreción.
6. Estudar os procesos implicados na nutrición das plantas.
7. Diferenciar os procesos de transporte de zume bruto e zume elaborado.
8. Aprender como realizan a respiración e a excreción as plantas.
9. Comprobar experimentalmente o transporte nas plantas.

CONTIDOS

Conceptos
• A función de nutrición e os seus procesos. (Obxectivo 1)
• O proceso dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor de diferentes animais. (Obxectivos 

2, 3 e 4)
• A nutrición das plantas: fotosíntese, transporte de substancias, respiración e excreción. 

(Obxectivos 5, 6 e 7)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Comprender procesos a través de esquemas e textos científicos.
• Clasificar os seres vivos segundo as súas formas de nutrición.
• Establecer relacións entre fenómenos.
• Formular hipóteses e realizar experimentos. (Obxectivo 8)

Actitudes 
• Amosar interese polas distintas formas de obter enerxía que teñen os seres vivos.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental
Dialogar co alumnado sobre as vantaxes e inconvenientes de convivir con animais na 

casa. Ademais de cumprir funcións como acompañar, apoiar ás persoas discapacitadas e 
gardar  a  casa,  os  animais  de  compañía  ofrecen  a  oportunidade  aos  nenos  de  asumir 
responsabilidades, aprender a respectar os animais e a vida en xeral e a valorar a amizade, o 
amor e a lealdade. O seu coidado e o afecto cara a eles promoven a saúde e alongan a vida. 
Numerosos  estudos  demostraron,  por  exemplo,  que  cando  os  acariñamos  se  reduce  a 
tensión arterial,  ademais de producir  efectos relaxantes no noso organismo.  Eles son un 
verdadeiro antídoto contra a tensión e unha fonte inesgotable de amor e compaña. Así e 
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todo, vivir cun animal pode representar un risco para a saúde das persoas, desde as alerxias 
producidas  polo  pelame  dos  gatos,  cans  ou  cabalos,  ata  as  enfermidades  infecciosas 
transmitidas polos animais, como a toxoplasmose,  fungos, a febre Q ou a rabia.  De aí a 
importancia de manter un control sanitario deses animais. Os cans, por exemplo, deben ser 
inscritos  no  municipio,  onde  son  revisados  por  un  veterinario.  Estes  animais  teñen  que 
cumprir un calendario de vacinación e deben tomar antiparasitarios. 
Ademais, é importante tomar medidas higiénicas básicas no fogar:

● Despois  de atender  os animais  é importante lavar  ben as mans,  especialmente 
antes de comer.
● Alimentar ben os animais, non darlles carne crúa nin permitirlles que beban auga do 
inodoro ou que escarven no lixo.
● Non tocar os excrementos do animal, e se se fai, lavar moi ben as mans.
● As mulleres embarazadas non deben limpar a caixa onde dos excrementos dos 
gatos.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
En  CIENCIA  NAS  TÚAS  MANS,  Formulación  dunha  hipótese.  O  transporte  nas 

plantas,  páx.  41,  trabállase  a  formulación  dunha  hipótese  que  propón  a  explicación  dun 
fenómeno natural e a preparación e desenvolvemento dun experimento cuxos resultados se 
poidan interpretar claramente.

As actividades 23, 24 e 26, relacionadas co apartado CIENCIA NAS TÚAS MANS, 
permite razoar sobre o experimento e os procesos que se producen nel, tirar conclusións, 
realizar inferencias e predicir comportamentos ao cambiar variables do experimento.

NUNHA  ANÁLISE  CIENTÍFICA,  O  aparello  dixestivo  dos  herbívoros,  páx.  43, 
amósase, ao contestar as preguntas, se se comprende o feito científico explicado no texto.

Comunicación lingüística
A actividade 18 invita á procura de información no anexo Conceptos clave. 
En O RECANTO DA LECTURA, Adaptacións ao medio acuático, páx. 45, trabállase a 

comprensión dun texto científico e a localización e extracción de información específica do 
texto.

Na actividade 22 trabállase a capacidade de comunicar de forma clara, ordenada e 
resumida  o  desenvolvemento  do  experimento,  desde  a  formulación  da  hipótese  ata  os 
resultados obtidos e a súa interpretación.

A unidade ofrece a oportunidade de desenvolver a capacidade de interpretación de 
esquemas anatómicos que axuden a comprender os conceptos desenvoltos no texto.

Tratamento de información e competencia dixital
A páxina de Internet,  os libros  e vídeos suxeridos  en NON O PERDAS,  páx.  45, 

amosan unha variedade de fontes de información e ofrecen a oportunidade de exercitar as 
habilidades de procura de información, así como a aprendizaxe autónoma.

UNIDADE 3.  A relación e a coordinación

OBXECTIVOS

1. Comprender en que consiste e como se producen distintos comportamentos nos animais. 
2. Aprender os diferentes tipos de despostas e efectores dos animais.
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3. Diferenciar a comunicación nerviosa da hormonal.
4. Coñecer a organización do sistema nervioso en diversos grupos de animais.
5. Identificar distintos aparellos locomotores de animais.
6. Entender a resposta das plantas aos cambios no contorno.
7. Aprender como se relacionan os organismos unicelulares.
8. Experimentar co xeotropismo dos vexetais.

CONTIDOS

Conceptos 
• A relación e a coordinación nos seres vivos. (Obxectivo 1)
• Estímulos e tipos de respostas. (Obxectivo 2)
• Sistema nervioso e sistema endócrino. (Obxectivos 3 e 4)
• Relación e coordinación nas plantas. (Obxectivo 6)
• Relación nos organismos unicelulares. (Obxectivo 7)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Analizar e interpretar esquemas gráficos e anatómicos.
• Formular e comprobar hipóteses. (Obxectivo 8)
• Comprender procesos e relacións de causa-efecto.
• Establecer relacións entre fenómenos.

Actitudes
• Mostrar interese por coñecer a variedade e complexidade das relacións nos seres vivos.
• Valorar a importancia de protexer e conservar a vida na Terra.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación para a saúde
Ao  abordar  esta  unidade,  pódese  mencionar  a  aplicación  na  agricultura  do 

coñecemento que ten o ser humano sobre o sistema endócrino dos animais. Por exemplo, o 
control  biológico de pragas mediante o uso de feromonas.  O control  biolóxico  de pragas 
consiste en vixiar e vencer as pragas sen causarlle dano ningún ao medio, sen riscos para as 
persoas  e  sen  prexuízo  para  os  cultivos,  a  terra  ou  o  contorno.  As  feromonas  son 
substancias químicas oloríficas, liberadas no aire polos insectos, que son especificamente 
captadas por  outros insectos da mesma especie. As feromonas empregadas para o control 
de pragas son fabricadas no laboratorio e imprégnanse sobre difusores que as van liberando 
lentamente. Estes difusores colócanse nas trampas para atraer os machos, quedando estes 
atrapados. Algunhas das vantaxes desta técnica sobre o uso de insecticidas son:

● As feromonas son totalmente inocuas para os humanos e os animais domésticos.
● Son biodegradables.
● Serven para detectar precozmente as infeccións das pragas.
● Respectan o equilibrio biolóxico nos cultivos.
● Non incorporan residuos tóxicos aos alimentos nin ao medio.
● É un sistema que non xera resistencia nas pragas.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co medio físico
CIENCIA  NAS  TÚAS  MANS,  Formulación  e  comprobación  de  hipóteses.  O 

xeotropismo das plantas, páx. 59, propón traballar a habilidade de formular unha hipótese 
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que sirva como punto de partida para unha investigación que inclúe un experimento que 
permita comprobar a veracidade desa hipótese.

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, Reflexos condicionados, páx. 61, expón o experimento 
de  Pavlov  como exemplo  real  de  como se  desenvolve  un  experimento  co  obxectivo  de 
comprobar unha hipótese formulada que explique un fenómeno natural observado.

Comunicación lingüística
As actividades  8,  12  e  26,  que  remiten ao anexo  Conceptos  clave,  fomentan  a 

procura de información no dicionario.
NO RECANTO DA LECTURA, Sistemas sensoriais, páx. 63, trabállase a comprensión lectora 
dun texto, así como a localización, extracción e interpretación de información específica do 
texto.

A actividade 27 require a comunicación dos resultados dun experimento mediante un 
informe  que  recolla  a  introdución,  a  formulación  da  hipótese,  o  desenvolvemento  do 
experimento, así como os resultados e a súa interpretación.

Autonomía e iniciativa persoal
A  actividade  58  estimula  o  alumnado  a  pensar  con  autonomía,  utilizando  a  súa 

imaxinación  e creatividade,  ao aplicar  os procedementos  explicados  na lectura  nun caso 
imaxinario.

Cultural e artística
Na actividade 28 aplícanse as destrezas plásticas para realizar un debuxo detallado 

de todo o observado ao final dun experimento.

UNIDADE 4.  A reprodución

OBXECTIVOS

1. Coñecer o significado e a finalidade da reprodución.
2. Recoñecer as principais fases que teñen lugar no ciclo biolóxico.
3. Distinguir entre reprodución asexual e sexual.
4. Identificar as fases da reprodución sexual en animais.
5. Identificar os tipos de organismos que se alternan no ciclo vital das plantas.
6. Recoñecer as etapas da reprodución sexual nas plantas.
7. Valorar as vantaxes e inconvenientes dos dous tipos de reprodución.
8. Realizar o debuxo científico dunha flor.

CONTIDOS

Conceptos
• O ciclo vital e a reprodución: definición, obxectivos, fases. (Obxectivos 1 e 2)
• Reprodución sexual e asexual: diferenzas, vantaxes e inconvenientes. (Obxectivos 3 e 7)
• Reprodución nos animais e nas plantas. (Obxectivos 4, 5 e 6)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Analizar e interpretar esquemas anatómicos e gráficos.
• Comprender procesos e establecer relacións entre fenómenos.
• Rotular e completar gráficos e debuxos.
• Realizar debuxos científicos. (Obxectivo 8)
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Actitudes
• Valorar a importancia da reprodución como un medio de manter as especies e o equilibrio 

poboacional dos ecosistemas.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental
Recalcarlle ao alumnado que a reprodución é a vía por que as poboacións naturais 

equilibran as súas perdas e conseguen manter ou aumentar os seus efectivos. Polo tanto, 
pódese comprender que as poboacións non poden soportar calquera perda, e que, en caso 
de sufrilas, a recuperación depende do modo de reprodución da especie en cuestión. Isto 
debe levarnos a considerar a necesidade de limitar as actividades, como a caza, a pesca ou 
a recolección, en función das posibilidades de recuperación de cada especie concreta. As 
estratexias reprodutivas adoptadas polas especies son moi diversas.

Algunhas,  como  a  humana,  tardan  moitos  anos  en  acadar  a  madureza  sexual  e 
producen  moi  poucos  descendentes.  Outras,  en  cambio,  acadan  a  madureza  de  forma 
temperá  e  a  súa  descendencia  é  frecuente  e  numerosa.  Os  animais  con  poucos 
descendentes  poden  investir  máis  recursos  na  nutrición  e  protección  dos  mesmos, 
garantindo a súa supervivencia ata a idade adulta.  En cambio,  os animais que producen 
moitos descendentes, prácticamente non se ocupan deles, polo que unha gran parte destes 
non chega á idade adulta. No entanto, o número dos que o conseguen permite garantir a 
supervivencia da poboación.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Elaboración dun debuxo científico. A flor, páx. 

77, pon de manifesto a importancia da observación para obter datos con fins científicos e a 
utilización do debuxo como ferramenta útil no estudo da botánica.

NUNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, Clonando coellos, páx. 79, demóstrase, ao contestar 
as  preguntas,  se  se  comprende  o  concepto  científico  en  cuestión  e  se  se  interpretan 
correctamente as evidencias do experimento.

A FONDO, Reprodución artificial, páx. 73, propón unha reflexión sobre a aplicación na 
agricultura do coñecemento da reprodución asexual das plantas. 
Ao longo da unidade trabállase na interpretación de esquemas e debuxos científicos como 
medio para comprender conceptos, procesos e fenómenos naturais.

Comunicación lingüística
NO  RECANTO  DA  LECTURA,  Un  amante  sacrificado,  páx.  81,  trabállase  a 

comprensión dun texto científico e a localización e extracción de información específica do 
texto. Así mesmo, preténdese que o alumno reflexione sobre unha frase en concreto para 
encontrar o seu significado.

Nas actividades 49, 51 e 52 trabállase a habilidade de resumir, realizar un esquema e 
unha táboa, como formas de organizar e comunicar o coñecemento científico.
Ao longo da unidade é necesaria a correcta interpretación e lectura dos debuxos anatómicos 
como medio para comprender os conceptos explicados na unidade.

Cultural e artística
A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Elaboración dun debuxo científico. A flor, páx. 

77, explica a importancia do desenvolvemento das habilidades plásticas para a realización de 
debuxos científicos, especialmente no estudo da botánica.
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Estes debuxos deben ser moi minuciosos e ben realizados para recoller e destacar 
caracteres interesantes que non poden ser recollidos por unha fotografía.

UNIDADE 5.  A estrutura dos ecosistemas

OBXECTIVOS

1. Estudar os compoñentes dun ecosistema: o biótopo e a biocenose.
2. Descubrir como os seres vivos interactúan coas condicións físicas do seu contorno.
3. Diferenciar entre nicho ecolóxico e hábitat.
4. Coñecer as relacións alimentarias que se establecen entre os seres vivos,  e aprender 

algunhas formas de representar estas relacións.
5. Descubrir como os seres vivos dependemos uns doutros para vivir.
6. Identificar as principais adaptacións dos seres vivos aos medios acuáticos e terrestres.
7. Estudar as relacións tróficas nun ecosistema concreto.

CONTIDOS

Conceptos
• Compoñentes dun ecosistema: biótopo e biocenose, interaccións entre estes. (Obxectivos 

1 e 2)
• Hábitat e nicho ecolóxico. (Obxectivo 3)
• Relacións alimentarias entre os seres vivos. (Obxectivo 4)
• Relacións bióticas. (Obxectivo 5)
• Adaptacións dos seres vivos. (Obxectivo 6)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Interpretación de gráficas: cadeas tróficas, redes tróficas, regulación de poboacións.
• Interpretación de distintos tipos de pirámides ecolóxicas.
• Establecer relacións entre conceptos e fenómenos.
• Analizar relacións entre os seres vivos.
• Realizar representacións gráficas das relacións tróficas de ecosistemas. (Obxectivo 7)

Actitudes
• Interese polo coñecemento das relacións entre os seres vivos e o medio que os rodea.
• Recoñecemento da importancia da protección dos ecosistemas.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental
Comentar coas alumnas e os alumnos como a demanda dos recursos a escala global supera 
xa na actualidade a capacidade de produción biológica da Terra nun 20 % debido a niveis de 
consumo  non  sostibles.  Recordar  que  os  ecosistemas  contan  con  mecanismos  para 
equilibrar o seu desenvolvemento e funcionamento en condicións naturais. Os bosques, por 
exemplo,  tardan ata  varios  séculos  en instalarse establemente  nunha  determinada zona; 
neles  podemos  encontrar  diferentes  poboacións  que  regulan  o  seu  desenvolvemento  e 
influencia en función das demais e dos recursos e condicións ambientais.
En épocas remotas,  fenómenos climáticos cambiaron as condicións neses ecosistemas e 
moitas  especies  foron  eliminadas.  Moitos  dos  fenómenos  naturais  que  actuaron  noutros 
tempos, fano aínda nos nosos días, sumando o seu efecto transformador ao que exerce o ser 
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humano sobre o medio. A explotación que fai o ser humano do medio adquire día a día unha 
maior envergadura.
A  velocidade  coa  que  consome  os  recursos  naturais  supera  na  maioría  dos  casos  a 
velocidade con que o recurso se rexenera,  ocasionando unha deterioración crecente.  As 
consecuencias desta sobreexplotación son: perda de diversidade biolóxica, interrupción das 
redes tróficas,  salinización do solo,  desertificación,  perda de nicho ecolóxico  para moitas 
especies, modificación do clima, alteración dos ciclos naturais, a nivel ambiental; e a nivel 
socioeconómico, perda da seguridade alimentaria e de fonte de ingresos.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co medio físico
O apartado CIENCIA NAS TÚAS MANS, Representacións gráficas.  Estudo das relacións 
tróficas  nun  ecosistema,  páx.  95,  propón  realizar  un  traballo  de  campo  seguindo  unha 
metodoloxía que inclúe a observación dun ecosistema e a súa biodiversidade, recollida de 
datos, interpretación das observacións e representación gráfica dos datos obtidos.

Comunicación lingüística
As cuestións de COMPRENDO O QUE LEO, páx. 99, requiren a localización no texto de 
información  puntual,  a  relación  de  ideas,  a  aplicación  do  aprendido  a  unha  situación 
imaxinaria e a reflexión sobre as conclusións que se poden sacar da lectura do texto. Ao 
longo da unidade requírese a lectura, comprensión e interpretación de diagramas e gráficas 
que recollen información científica.

Tratamento da información e competencia dixital
A  sección  CIENCIA  NAS  TÚAS MANS,  Representacións  gráficas.  Estudo  das  relacións 
tróficas nun ecosistema, páx. 95, indica a fonte de información apropiada para a identificación 
de animais e plantas.

Social e cidadá
A actividade 24 propón un traballo en grupo que incentive a expresar as ideas propias dentro 
do grupo, escoitar as propostas ou ideas dos demais, participar na toma de decisións sobre o 
traballo e cooperar para a óptima realización do proxecto.

Autonomía e iniciativa persoal
Na actividade  24  os  alumnos  terán  a  oportunidade  de  traballar  as  súas  habilidades  de 
responsabilidade  ante  o  grupo,  iniciativa,  creatividade,  respecto  polas  ideas  dos demais, 
liderato e traballo cooperativo.

UNIDADE 6.  Os ecosistemas da Terra

OBXECTIVOS

1. Recoñecer os principais factores que condicionan os ecosistemas terrestres e acuáticos.
2. Coñecer os grandes ecosistemas terrestres e acuáticos do planeta.
3. Analizar distintos ecosistemas acuáticos e terrestres, e algúns dos seres vivos que forman 

a súa biocenose.
4. Valorar a importancia do solo e identificar  algunhas características bióticas e abióticas 

deste.
5. Aprender como analizar algunhas características dun solo.
6. Coñecer os ecosistemas terrestres e acuáticos de Galicia.
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CONTIDOS

Conceptos
• Ecosistemas terrestres e acuáticos: factores que os condicionan. (Obxectivo 1)
• Grandes ecosistemas terrestres e acuáticos. (Obxectivo 2)
• Características do solo. (Obxectivo 4)

Procedemento, destrezas e habilidades
• Observar e interpretar esquemas, debuxos e fotografías.
• Comprender un texto científico.
• Analizar, comprender e identificar elementos dos ecosistemas. (Obxectivo 3)
• Analizar características do solo. (Obxectivo 5)
• Elaborar táboas de datos.
• Analizar un ecosistema terrestre e un acuático de Galicia. (Obxectivo 6)

Actitudes
• Valorar  a  importancia  do  solo  e  a  súa  conservación  para  manter  a  vida  no  planeta. 

(Obxectivo 4)
• Recoñecemento  da  importancia  da  biodiversidade  e  actitude  positiva  ante  a  súa 

conservación.
• Valorar a singularidade dos ecosistemas terrestres e acuáticos e os espazos protexidos. 

(Obxectivo 6)

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental
Reflexionar co alumnado sobre a importancia da conservación da biodiversidade. A 

biodiversidade  é  a  nosa  herdanza  natural  e  a  base  dos  nosos  recursos  naturais.  A 
biodiversidade ten distintos valores,  que van desde o innato das especies que poboan a 
Terra,  pasando  polo  valor  medicinal,  nutricional  e  económico  dalgunhas  especies,  ata  o 
incalculable  papel  dos  ecosistemas  no  control  da  erosión,  limpeza  do  aire  e  da  auga, 
protección contra desastres naturais, almacenamento de carbono, enriquecemento do solo e 
polinización de cultivos. Ao longo e largo do mundo as actividades humanas están poñendo 
en  perigo  a  dita  diversidade  a  través  dunha  agricultura  insostible,  dun  desenvolvemento 
urbano incontrolado, da extracción de recursos de forma non regulada, da sobrepesca, etc. A 
conservación da biodiversidade é, polo tanto, un tema primordial se queremos manter unha 
boa calidade de vida para todos na Terra. Como consumidores podemos adoptar accións 
responsables,  como  reducir,  reutilizar  e  reciclar,  non  comprar  produtos  que  conteñan 
substancias  nocivas  para  o  medio  natural  ou  que fosen obtidos  ou  creados  de maneira 
antiecolóxica, ou facer un consumo energético  racional para conservar a biodiversidade e, 
en definitiva, para conservar o noso presente e futuro.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co medio
A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Elaboración de táboas de datos. Análise dun 

terreo,  páx.  119,  propón  utilizar  a  táboa  de  datos  como  ferramenta  para  presentar  os 
resultados  dun  experimento  e  realizar  unha  análise  comparativa  cos  datos  obtidos  de 
distintas mostras.
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Nas  actividades  32,  33  e  34,  relacionadas  coa  sección  anterior,  trabállase  a 
capacidade de realizar inferencias, tirar conclusións e interpretar os resultados obtidos na 
experimentación. 

Na actividade 46 de UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, O ecosistema do lago, páx. 121, 
preséntanse de forma gráfica os resultados de medicións co fin de que o alumno elabore 
unha interpretación científica que explique os resultados.

Comunicación lingüística
As  actividades  3  e  8  remiten  ao  anexo  Conceptos  clave  para  a  resolución  do 

exercicio. 
O  texto  de  O  RECANTO  DA  LECTURA,  De  ratos  e  lobos,  páx.  123,  require  a 

comprensión lectora para poder responder ás cuestións que se formulan.

Matemáticas
Na actividade 31 é necesario realizar un cálculo matemático aplicando unha fórmula 

para cegar á resposta da cuestión.

Social e cidadá
A actividade 29 propón traballar  en grupo para reflexionar sobre o impacto do ser 

humano no noso planeta.  Deste  xeito  o alumno adquire  unha visión máis  integrada das 
persoas como parte da vida na Terra.

Cultural e artística
A actividade  50  propón  a  utilización  da  habilidade  plástica  para  a  realización  de 

debuxos que axudan a comprender conceptos e procesos científicos.

UNIDADE 7.  A enerxía que nos chega do Sol

OBXECTIVOS

1. Entender o papel que realiza a atmosfera filtrando as radiacións solares.
2. Comprender que é o que orixina as correntes oceánicas, os ventos e as brisas.
3. Aprender a interpretar mapas meteorolóxicos sinxelos.
4. Estudar que son os axentes xeolóxicos e saber que enerxía os move.
5. Entender a relación que hai entre o clima e as correntes oceánicas.
6. Analizar as formas que ten o ser humano de utilizar a enerxía solar.
7. Relacionar o albedo do solo e as ascendencias térmicas.

CONTIDOS

Conceptos
• A enerxía solar e a atmosfera. (Obxectivos 1 e 2)
• A enerxía solar e a hidrosfera. (Obxectivos 2 e 5)
• A enerxía solar e os axentes xeolóxicos. (Obxectivo 4)
• O uso da enerxía solar. (Obxectivo 6)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Analizar e interpretar esquemas gráficos e fotografías.
• Analizar as relacións entre distintos fenómenos.
• Interpretación de mapas meteorolóxicos sinxelos. (Obxectivo 3)
• Realizar  experimentos  sobre  a  relación  entre  o  albedo  e  as  ascendencias  térmicas. 

(Obxectivo 7)
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Actitudes 
• Mostrar interese por coñecer as características que fan especial o noso planeta.
• Adoptar unha actitude positiva e activa cara a medidas tendentes a evitar o quecemento 

global e a diminución da capa de ozono.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación para a saúde
Discutir  co  alumnado sobre  a  importancia  de proteger  os  ollos  e  a  pel  dos  raios 

daniños do Sol. Como se viu ao longo da unidade, o Sol é fonte de enerxía e de saúde. O 
Sol,  por  exemplo,  estimula  a píntese de vitamina D e  favorece a circulación  sanguínea. 
Tamén se estudou que a atmosfera exerce de filtro para as radiacións solares perigosas, 
impedindo que cheguen á superficie terrestre. Aínda así, a exposición continuada á pequena 
cantidade que si chega pode producir danos na pel e mais nos ollos. Os danos na pel polas 
radiacións solares son acumulativos, así que é importante empezar a coidar a pel desde a 
infancia para evitar enfermidades coma o cancro de pel.

Para  protexer  eficazmente  a  nosa  pel  do  Sol  é  útil  coñecer  en  primeiro  lugar  o 
comportamento da nosa pel fronte ao Sol. Deste xeito poderemos  saber o tempo máximo de 
exposición sen riscos para a nosa pel,  segundo o tipo e a sensibilidade desta.  Tamén é 
importante considerar a latitude e altitude onde nos atopamos e mais a hora do día. Por 
exemplo,  o  filtro  da  atmosfera  é  especialmente  eficaz  ao  amencer  ou  ao  atardecer.  En 
calquera caso,  a mellor  protección ante a radiación solar  é o uso de roupa,  parasoles e 
sombreiros que eviten a exposición directa ao Sol.  Se se vai  tomar o sol,  débense usar 
cremas con filtros cun factor de protección fronte aos raios ultravioletas. Débese empezar 
cun factor  15,  para  logo ir  reducindo.  O número do factor  indica  que nos protexerá   se 
número de veces o tempo máximo de exposición.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Control de variables. O albedo terrestre e as 

ascendencias térmicas, páx. 137, propón recrear un fenómeno natural no laboratorio de xeito 
que se poida  establecer  un  parámetro  como variable  independente,  outro  como variable 
dependente e o resto como variables controladas. Desta forma pódese estudar o fenómeno e 
ver se existe relación entre os dous parámetros preestablecidos.

Ao longo da unidade trabállase a interpretación de esquemas e mapas meteorolóxicos 
como ferramenta para comprender os conceptos estudados.

Comunicación lingüística
NUNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, A corrente do Golfo e a temperatura de Europa, páx. 

139, trabállase a comprensión lectora do texto. A desposta das preguntas require a correcta 
lectura e utilización dun mapa xeográfico.

A FONDO, Invernadoiros e neveiras, páx. 130, require a capacidade de comprender 
textos científicos.

NO RECANTO DA LECTURA, Un astro primordial para todo, páx. 141, atopámonos 
ante un texto divulgativo que pon ao alcance de todos un tema científico. Nas preguntas de 
Comprendo o que leo trabállase a capacidade de localizar información específica no texto, 
de explicar un problema medioambiental  global e de reflexionar sobre a nosa actitude en 
relación con ese problema.
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Nas actividades  55,  56,  57 e 59 trabállase  a capacidade  de comunicar  ideas por 
escrito, de realizar resumos escritos e de dar explicacións razoadas sobre a relación entre 
fenómenos naturais.

Social e cidadá
O texto de O RECANTO DA LECTURA, Un astro primordial  para todo,  páx.  141, 

axúdanos
a comprender o impacto da actividade humana no efecto invernadoiro e as consecuencias no 
quecemento  global  que  xa  se  están  empezando  a  notar.  A  actividade  64  convídanos  a 
reflexionar sobre a nosa actitude e compromiso como habitantes deste planeta en prol da 
diminución do problema.

Cultural e artística
Nas  actividades  53,  54,  58  e  59  proponse  utilizar  as  habilidades  plásticas  do 

alumnado para realizar  debuxos explicativos  que axuden á comprensión e exposición do 
coñecemento científico.

UNIDADE 8. A dinámica externa do planeta

OBXECTIVOS

1. Estudar a meteorización e a erosión, e como se produce a modelaxe da paisaxe.
2. Coñecer  os  principais  axentes  xeolóxicos,  e a  forma en que erosionan,  transportan e 

sedimentan materiais.
3. Interpretar algunhas formas de modelaxe da paisaxe.
4. Aprender  que  son  as  augas  subterráneas,  como  modelan  a  paisaxe  e  como  son 

aproveitadas.
5. Estudar as rochas sedimentarias e como se forman.
6. Aprender a orixe e a importancia do carbón, petróleo e o gas natural.
7. Realizar un modelo experimental da erosión dun acantilado.

CONTIDOS

Conceptos
• A meteorización das rochas: axentes atmosféricos, procesos. (Obxectivo 1)
• Modelaxe do relevo: axentes xeolóxicos, a súa clasificación e a súa forma de actuación.
• (Obxectivos 1, 2, 3 e 4)
• Rochas sedimentarias: petróleo, carbón e gas. (Obxectivos 5 e 6)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Analizar e interpretar esquemas e bloques de diagrama.
• Observar e interpretar secuencias de procesos.
• Observar fotografías e describir os procesos xeolóxicos que amosan.
• Elaborar modelos experimentais. (Obxectivo 7)

Actitudes 
• Mostrar interese por coñecer como cambia o relevo da Terra.
• Adoptar unha actitude positiva ante a conservación da Terra.
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EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental
Comentar  co  alumnado  o  asunto  do  retroceso  dos  glaciares,  consecuencia  do 

quecemento global actual da Terra. Os glaciares son grosas masas de xeo que se orixinan 
na superficie terrestre por compactación e recristalización da neve.

Os glaciares fórmanse en zonas onde se acumula máis neve no inverno da que se 
derrete no verán. Comprobouse que ao longo da historia da Terra houbo períodos de avance 
e retroceso dos glaciares debido a cambios na temperatura da Terra. Desde 1850, data do fin 
da Pequena Idade do Xeo, os glaciares arredor do mundo viron reducir o seu volume de 
novo.
Este retroceso actual dos glaciares é considerado polos científicos como unha proba máis do 
quecemento global da Terra causado pola actividade humana, especialmente polo uso de 
combustibles  fósiles  que  emiten  gases  de  efecto  invernadoiro  á  atmosfera.  Unha  das 
consecuencias  do  desxeo  dos  glaciares  será  o  aumento  do  nivel  do  mar,  que  tería 
consecuencias devastadoras nas poboacións que viven na costa.  Outra consecuencia  do 
desxeo  dos  glaciares  será  o  aumento  do  volume  da  auga  dos  ríos,  que  provocarán 
inundacións seguidas de diminución da accesibilidade á auga  de millóns de persoas. En 
Europa estímase que dentro dun século se producirá a case total desaparición dos glaciares 
do vello continente, dos que só quedarían restos debaixo do permafrost, que, co transcurso 
do tempo, tamén desaparecerían. 

De aí  a necesidade de compromiso dos gobernos para cooperar na redución das 
emisións de CO2, aumentando o uso das enerxías renovables e desenvolvendo medidas de 
eficiencia enerxética.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co medio físico
O apartado CIENCIA NAS TÚAS MANS, Elaboración de modelos experimentais. O 

retroceso dun acantilado,  páx.  157,  explica  como elaborar  un  modelo  que reproduza  no 
laboratorio un fenómeno natural co fin de observar o seu funcionamento. Nas actividades 
desta sección proponse o deseño dun novo experimento para comprobar que se comprende 
o proceso.

Nas seccións A FONDO, Capturas fluviais, páx. 156, e Un estraño axente xeolóxico, 
páx. 148, requírese a comprensión do texto científico para responder as cuestións que se 
propoñen.

Comunicación lingüística
Nas actividades 5 e 17, entre outras, proponse desenvolver a capacidade de redactar 

resumos e explicacións sobre fenómenos naturais ou conceptos científicos.
NO RECANTO DA LECTURA, Unha longa viaxe é un gran libro, páx. 161, trabállase a 

comprensión  lectora  dun  texto  narrativo  do  que  hai  que  extraer  información  puntual  e 
reflexionar sobre as posibilidades e facilidades que encontraría hoxe en día un explorador 
que realiza investigacións científicas.

Tratamento da información e competencia dixital
Na actividade 17 pídese a busca de información para realizar un pequeno informe. O 

alumno debe decidir cal é a fonte onde buscar e obter a información que lle permita realizar o 
exercicio.

Cultural e artística
Ao longo da unidade utilízanse os debuxos para completar o coñecemento científico.
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Nas actividades 17 e 30 pídese facer debuxos esquemáticos para apoiar a explicación de 
conceptos científicos, o que desenvolverá as habilidades plásticas.

Autonomía e iniciativa
Na  actividade  32  proponse  o  deseño  dun  experimento  que  simule  un  fenómeno 

natural, desenvolvendo así a capacidade creativa e a autonomía do alumno ou alumna.

UNIDADE 9.  A dinámica interna do planeta

OBXECTIVOS

1. Aprender que é o gradiente xeotérmico e as causas da calor interna da Terra.
2. Coñecer a relación que hai entre a presión, a temperatura e a facilidade con que as rochas 

poden fundirse e orixinar vulcanismo.
3. Estudar as partes dun volcán e os produtos que se expulsan durante unha erupción.
4. Comprender os procesos asociados aos terremotos.
5. Comprender a orixe dos grandes relevos da Terra.
6. Asociar a enerxía interna da Terra coa formación de rochas magmáticas e metamórficas.
7. Simular coadas de lava.

CONTIDOS

Conceptos
• Orixe da calor interna da Terra. (Obxectivo 1)
• Vulcanismo. (Obxectivos 2 e 3)
• Terremotos. (Obxectivo 4)
• Orixe dos relevos da Terra. (Obxectivo 5)
• Rochas magmáticas e metamórficas. (Obxectivo 6)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Analizar e interpretar esquemas e gráficos complexos.
• Establecer relacións entre fenómenos.
• Realizar simulacións de coadas de lava. (Obxectivo 7)

Actitudes
• Mostrar interese por comprender a orixe dalgúns fenómenos catastróficos,como volcáns e 

terremotos.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental
Comentar  co  alumnado  como  o  ser  humano  se  adaptou  a  vivir  co  risco  dunha 

actividade  volcánica.  Como  se  viu  ao  longo  da  unidade,  os  volcáns  son  impoñentes 
demostracións da enerxía térmica do interior do planeta. No mundo hai unha gran cantidade 
de volcáns, moitos deles activos, xa sexa na superficie, xa sexa no fondo do mar. Millóns de 
persoas viven cerca dos volcáns debido á fertilidade do terreo onde se atopan. Os volcáns 
achegan minerais e substancias disoltas que favorecen a agricultura. O prezo que se paga 
polos beneficios fornecidos polo volcán é o risco de vivir  ante o perigo dunha catástrofe 
natural  inevitable.  Para  predicir  e  previr  este  perigo,  os  volcáns  están  constantemente 
monitorizados,  xa  que  as  grandes  erupcións  adoitan  estar  precedidas  por  avisos  que 
permiten  alertar a poboación. Os vulcanólogos son capaces de supervisar a evolución dos 
magmas debaixo do volcán e a actividade sísmica, e así anticipar cando se vai producir unha 
erupción que poida afectar a vida dos habitantes que habitan nas proximidades. Unha das 
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erupcións máis coñecidas foi a do Vesubio no año 79 d.C., que sepultou Pompeia e os seus 
habitantes baixo metros de cinsa. Os habitantes morreron case inmediatamente, afogados 
por  fluxos  piroclásticos  de  alta  temperatura.  Deste  xeito  fosilizáronse,  quedando  como 
testemuño da vida da época.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co medio físico
Na sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Elaboración de táboas de datos. Simulación 

de diferentes coadas de lava, páx. 177, abórdase a análise do comportamento da lava a 
través  dunha simulación no laboratorio. Ao final do exercicio elabórase unha táboa de datos 
que permite analizar os resultados obtidos para establecer a relación entre as variables que 
se están observando e analizando no experimento. 

Ao longo da unidade trabállase a interpretación de esquemas e debuxos científicos 
como medio para comprender os procesos e fenómenos naturais que se estudan.

Comunicación lingüística
As  actividades  12  e  18  remítennos  ao  anexo  Conceptos  clave  en  busca  de 

información.
O RECANTO DA LECTURA, Viaxe ás profundidades,  páx.  181, mostra un tipo de 

texto distinto ao utilizado normalmente en temas científicos: o cómic. Nos cómics hai que 
interpretar as viñetas, tanto o seu texto escrito (encerrado en globos) coma os debuxos, para 
comprender o seu significado completo.

Nas  actividades  58,  59,  60  e  61  trabállase  a  capacidade  de  expresar  ideas  e 
conceptos por escrito. 

Tratamento da información e competencia dixital
En NON O PERDAS proporciónase un enderezo da internet que incita á busca de 

información complementaria.

Cultural e artística
Ao longo da unidade cómpre utilizar as habilidades plásticas para realizar debuxos 

científicos que axuden a comprender os conceptos estudados.

UNIDADE 10.  A enerxía

OBXECTIVOS

1. Comprender o concepto de enerxía e as súas formas básicas.
2. Analizar as principais características da enerxía, aplicadas a situacións cotiás.
3. Identificar as distintas fontes de enerxía en función da súa dispoñibilidade e utilización.
4. Diferenciar as principais fontes renovables e non renovables de enerxía.
5. Valorar  a  importancia  da  enerxía  e  as  consecuencias  ambientais  da  súa  obtención, 

transporte e uso.
6. Coñecer hábitos de aforro enerxético.
7. Construír un sinxelo quentador de auga e analizar a súa eficacia.

CONTIDOS

Conceptos 
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• A enerxía: características, propiedades, importancia. (Obxectivos 1, 2 e 5)
• Fontes de enerxía: renovables e non renovables. (Obxectivos 3 e 4)
• Consecuencias ambientais do uso da enerxía. (Obxectivo 5)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Resolver problemas.
• Interpretar esquemas sinxelos sobre fenómenos naturais.
• Interpretar e analizar fotografías e debuxos.
• Construír un quentador de auga. (Obxectivo 7)

Actitudes
• Interese  por  coñecer  cales  son  as  fontes  de  enerxía  que  se  poden  encontrar  e  que 

utilizamos no noso planeta.
• Concienciación  da  importancia  do  aforro  enerxético  para  contribuír  á  redución  dos 

problemas ambientais. (Obxectivo 6)

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental
Recordémoslle ao alumnado que a enerxía é a forza que move a nosa sociedade. 

Grazas  a  ela  existe  a  iluminación  pública,  transpórtanse  as  persoas  e  as  mercadorías, 
funcionan os hospitais e mais as fábricas e refrixéranse e quéntanse as nosas casas. Hai 
menos dun século a fonte de enerxía era a forza dos animais e do ser humano, así como a 
calor obtida ao queimar madeira. A invención da máquina de vapor significou unha revolución 
que permitiu o desenvolvemento da industria e da sociedade en xeral. O consumo de enerxía 
está unido,  hoxe en día,  ao desenvolvemento dun país. Os combustibles fósiles (carbón, 
petróleo e gas) constitúen a principal fonte da enerxía comercial empregada no mundo. As 
súas  vantaxes  foron  a  facilidade  do  seu  uso  e  a  súa  dispoñibilidade.  As  súas  reservas 
limitadas e o seu efecto contaminante constitúen os principais inconvenientes.

En  España  aumentou  considerablemente  o  consumo  de  enerxía  debido  ao 
crecemento  económico  dos últimos  anos,  pero  o  aumento  de  consumo levou  consigo  o 
aumento  de  CO2.  É  por  isto  polo  que  se  están  a  potenciar  actualmente  as  enerxías 
renovables, que xa no ano 2004 constituían o 19,8 % da produción de electricidade do país. 
Á parte da hidráulica,  as fontes de enerxía máis significativas son a eólica e a biomasa. 
Ademais de potenciar as enerxías renovables, tamén se está a desenvolver unha estratexia 
de aforro e eficiencia enerxética que permita optimizar o uso da enerxía. O reto hoxe en día é 
o de conxugar as necesidades enerxéticas dun país coa garantía do seu abastecemento e o 
respecto ao medio natural.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co medio físico
En CIENCIA NAS TÚAS MANS, Interpretación de resultados. Quentador de auga por 

enerxía  solar,  páx.  199,  proponse  un  experimento  que  permite  analizar  a  eficacia  dun 
quentador de auga por enerxía solar e, a través das cuestións formuladas,  interpretar os 
resultados da experiencia.

NUNHA  ANÁLISE  CIENTÍFICA,  Centrais  de  enerxía  eléctrica,  páx.  201, 
proporciónase a oportunidade de analizar os procesos de produción de enerxía eléctrica de 
distintas  centrais  para  comprender  as  vantaxes  e  desvantaxes  das  diferentes  fontes  de 
enerxía.
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Comunicación lingüística
En CIENCIA NAS TÚAS MANS, Interpretación de resultados. Quentador de auga por 

enerxía solar, páx. 199, utilízase un texto instrucional que permite construír un quentador de 
auga por enerxía solar caseiro e analizar a súa eficacia.

En O RECANTO DA LECTURA, A primitiva tecnoloxía,  páx.  203,  amósasenos un 
texto divulgativo  no que,  nunha linguaxe amena e sinxela,  se abordan temas que doutra 
manera non chegarían ao gran público. A actividade 73 invita a reflexionar sobre a intención 
do autor ao escribir o texto.

Matemática
Ao longo da unidade faise necesaria a resolución de ecuacións sinxelas para realizar 

cálculos de enerxía, así como tamén facer cambios de unidades.

Social e cidadá
Na actividade 59 proponse traballar  en grupo para reflexionar acerca do aforro de 

enerxía na vida diaria e chegar a un acordo cos compañeiros sobre cales poderían ser dez 
actitudes para aforrar enerxía. 

No capítulo  11,  O futuro da enerxía,  abórdase o tema do aforro enerxético  como 
responsabilidade  social  e  individual  dos  cidadáns  para  paliar  os  efectos  negativos  do 
consumo de enerxía.

O texto de introdución do capítulo convídanos a reflexionar sobre a situación da muller 
na investigación científica a primeiros do século XX e sobre os cambios que se produciron na 
nosa sociedade no século XXI.

UNIDADE 11.  A calor e a temperatura

OBXECTIVOS

1. Diferenciar entre calor e temperatura.
2. Comprobar a pouca fiabilidade do sentido do tacto respecto das sensacións térmicas.
3. Interpretar distintos efectos da calor.
4. Aprender a medir a temperatura con diferentes escalas termométricas.
5. Identificar as formas de propagación da calor.
6. Diferenciar materiais pola súa capacidade de conducir a calor.
7. Realizar sinxelas experiencias sobre a dilatación dos corpos e interpretar os resultados.

CONTIDOS

Conceptos 
• Calor e temperatura. (Obxectivo 1)
• A percepción da calor: a pel. A sensación térmica. (Obxectivo 2)
• Efectos da calor nos corpos. (Obxectivo 3)
• Medida da temperatura: termómetros e escalas termométricas. (Obxectivo 4)
• Formas de propagación da calor. (Obxectivo 5)
• Condutores e illantes térmicos. (Obxectivo 6)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Observar e interpretar esquemas, debuxos e gráficas.
• Comprender textos científicos.
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• Resolver problemas sinxelos.
• Realizar cambios de unidade.
• Realizar experimentos sobre a dilatación dos corpos. (Obxectivo 7)

Actitudes 
• Desenvolver hábitos relacionados co aforro enerxético.
• Prestar especial atención á exposición ao Sol.

EDUCACIÓN EN VALORES

Educación ambiental
Tal e como se viu na unidade,  o efecto invernadoiro dáse na atmosfera de forma 

natural, permitindo a vida na Terra tal e como a coñecemos. Os gases, coma o dióxido de 
carbono, que ocasionan este efecto reciben o nome de gases invernadoiro.  Desde 1900, 
aproximadamente, a concentración de dióxido e carbono na atmosfera aumentou un 30 % 
debido ao uso de combustibles fósiles, á contaminación e á deforestación.

Moitos científicos están de acordo en que o exceso de acumulación destes gases 
invernadoiro está a producir un efecto invernadoiro reforzado que ten como consecuencia o 
que hoxe en día se coñece como o quecemento global do planeta e o cambio climático. 
Actualmente,  a  temperatura  media  do  planeta  está  aumentando.  É  un  incremento  moi 
pequeno, pero estímase que a temperatura media está aumentado aproximadamente 1,7 °C 
cada  cen  anos.  Este  quecemento  non  se  dá  igual  nas  distintas  zonas  do  planeta. 
Prognostícase
un aumento nas temperaturas nas zonas de latitudes altas coma na península Antártica. Por 
outro lado, as partes máis cálidas do mundo experimentarán períodos anormalmente fríos. 
Outro efecto do quecemento global é a fusión dos glaciares que está elevando o nivel do 
mar. Estímase que o nivel do mar podería elevarse 4 m para o ano 2100. Cambiaranse os 
patróns de  precipitacións,  polo que algunhas zonas da Terra se volverán máis húmidas, 
mentres que outras tenderán a padecer secas. Para reverter este proceso, un gran número 
de países firmou o Protocolo de Quioto de 1997 para controlar as emisións de dióxido de 
carbono.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co medio físico
Na sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Interpretación de resultados. A dilatación dos 

corpos, páx. 217, proponse comprobar de forma experimental a dilatación anómala da auga, 
desenvolvendo a capacidade de observación e de interpretación dos resultados obtidos.

A FONDO, Adaptacións dos seres vivos á temperatura, páx. 216, infórmanos sobre a 
variedade de adaptacións no mundo natural a condicións ambientais diversas e ás veces 
difíciles.

Comunicación lingüística
NO RECANTO DA LECTURA, A xiba do camelo, páx. 221, atopamos un exemplo de 

texto divulgativo científico que fai amena a información relacionada coa ciencia, ao tempo 
que facilita datos científicos relevantes e verídicos.

NUNHA  ANÁLISE  CIENTÍFICA,  Ata  canto  pode  aumentar  a  temperatura  dunha 
substancia?, páx. 219, faise necesaria a lectura e comprensión de gráficos para comprender 
o concepto que se explica e resolver as cuestións propostas

Matemática
Ao  longo  da  unidade  utilízanse  operacións  matemáticas  sinxelas  para  realizar 

cambios de valores dunhas escalas de temperatura a outras.
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Tratamento da información e competencia dixital
As  páxinas  de  Internet  suxeridas  en  NON  O  PERDAS,  páx.  221,  ofrecen  a 

posibilidade  de  ejercitar  as  habilidades  de  busca  de  información  na  rede,  así  como  a 
aprendizaxe autónoma.

Social e cidadá
 A FONDO, Como funciona un invernadoiro?, páx. 213, nos invita a reflexionar sobre o 

quentamento global, un dos grandes problemas ambientais que ameazan ao noso benestar, 
que é debido ao exceso de emisións de dióxido de carbono produto da actividade humana.

UNIDADE 12.  A luz e o son

OBXECTIVOS

1. Identificar a luz e o son como formas de enerxía.
2. Coñecer como se propaga a luz.
3. Entender como se producen as sombras e a súa relación coas eclipses de Sol e de Lúa.
4. Distinguir entre reflexión e refracción. 
5. Entender a orixe das cores.
6. Aprender como se produce e se propaga o son.
7. Interpretar os fenómenos acústicos do eco e da reverberación.
8. Saber como o ollo e o oído perciben a luz e o son, respectivamente.
9. Recoñecer as fontes de contaminación acústica e lumínica.
10.Comprobar a propagación rectilínea da luz e a súa reflexión.

CONTIDOS

Conceptos
• Que son as ondas. (Obxectivo 1)
• A luz: propagación, descomposición, sombras e eclipses. (Obxectivos 2 e 3)
• Reflexión e refracción. (Obxectivo 4)
• A cor dos corpos. (Obxectivo 5)
• O son: propagación, eco, reverberación. (Obxectivos 6 e 7)
• O ollo e o oído. (Obxectivo 8)

Procedementos, destrezas e habilidades
• Observar e interpretar fotografías, esquemas e imaxes.
• Interpretar textos científicos.
• Establecer relacións entre fenómenos.
• Realizar sinxelos cálculos matemáticos para resolver problemas.
• Realizar un experimento sobre a reflexión da luz. (Obxectivo 10)
• Recoñecer as fontes de contaminación acústica e lumínica. (Obxectivo 9)

Actitudes
• Mostrar interese por observar fenómenos físicos e químicos que se producen ao noso 

arredor, a cotío.

EDUCACIÓN EN VALORES
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Educación para a saúde
Reflexionar co alumnado sobre as aplicacións do láser para a mellora da calidade de 

vida das persoas, especialmente na medicina. Un láser é un feixe de luz intenso, estreito e 
que non se dispersa coma outros feixes de luz. O láser aplicouse á medicina en cirurxía, 
substituíndo ao bisturí  para facer  as incisións;  corta con maior  precisión  e mana menos 
sangue. Tamén se emprega para cauterizar certos tecidos nunha fracción de segundo sen 
danar o tecido san circundante, soldar a retina ou perforar o cranio. En odontología utilízase 
como antiinflamatorio,  analgésico  e  cicatrizante.  Outros  usos:  con  raios  láser  elimínanse 
lunares  que  poidan  dexenerar  en  cáncer,  trátase  a  retinopatía  diabética  proliferativa, 
causante da maior parte das cegueiras e utilízase para deter hemorraxias no estómago ou 
duodeno nalgunhas emerxencias médicas. 

Algúns  dos  problemas  que  presenta  o  tratamento  con  láser:  son  equipos  caros, 
aparatosos,  grandes  e  non  hai  suficientes  médicos  adestrados  para  utilizalos.  Na 
actualidade,  os  científicos  seguen  traballando  en  reducir  o  seu tamaño,  en facelos  máis 
baratos e mellorar as súas aplicacións, xa que teñen un gran futuro na medicina.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co medio físico
En CIENCIA NAS TÚAS MANS, Comunicación de resultados. A reflexión da luz, páx. 

237, pídese presentar o informe dun experimento no que se expoñan os obxectivos fixados, a 
metodología empregada, os resultados obtidos e se comuniquen as conclusións ás que se 
chega con ese experimento. 

NO RECANTO DA LECTURA, Tecnologías de rastrexo visual,  páx.  241,  amósase 
unha interesante aplicación do coñecemento científico ao estudo e apreciación da arte.

Comunicación lingüística
A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Comunicación de resultados. A reflexión da 

luz, páx. 237, proporciona a oportunidade de traballar a comunicación escrita a través da 
preparación dun informe científico rigoroso, claro e preciso.

NUNHA ANÁLISE CIENTÍFICA,  O impacto  do meteorito,  páx.  239,  é  necesaria  a 
comprensión lectora para contestar ás preguntas. 

O RECANTO DA LECTURA, Tecnoloxías de rastrexo visual, páx. 241, é a sección 
destinada a traballar a comprensión lectora.

Matemática
A FONDO,  A  luz  das  estrelas,  páx.  226,  utilízanse  os  números  para  expresar  e 

entender
o concepto de distancia no Universo.

Nas actividades 32, 51, 54, 55, 56, 57, 60 e 66 é necesaria a habilidade matemática 
para realizar cálculos sinxelos que permiten comprender e responder ás cuestións propostas.

Social e cidadá
Na actividade 40 proponse un traballo en equipo para investigar e desenvolver un 

tema en forma de mural explicativo. Neste tipo de actividades desenvólvese a capacidade de 
expresar e propor as ideas propias, escoitar aos demais e tomar decisións en grupo.

Cultural e artística
Ao  longo  da  unidade  trabállase  con  esquemas  anatómicos  para  complementar  o 

estudo dos conceptos.
NO RECANTO DA LECTURA, Tecnologías de rastrexo visual, páx. 241, ofrécese un 

ejemplo  de  apreciación  da  arte  e  como  se  poden  aplicar  coñecementos  científicos  e 
tecnoloxía para desvelar misterios da arte.
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Unidad 13: A materia e a enerxía

OBXECTIVOS
1. Distinguir entre materia, sistema material e sustancia.
2. Estudar a composición da materia.
3. Interpretar os distintos tipos de movementos.
3. Coñecer a diferencia entre velocidade e aceleración.
4. Entender o concepto de forza.
5. Recoñecer as forzas como causa do movemento e da deformación dos corpos.
6. Identificar o peso como unha forza.
7. Realizar gráficas para representar o movemento.

CONTIDOS
Conceptos

1. A materia. Sistema material, sustancia e composición.
2. Tipos de movemento.
3. A velocidade e a aceleración.
4. As forzas. Definición e tipos.
5. O peso como forza.

Procedementos
6. Observar e interpretar gráficas, fotografías e imaxes.
7. Realizar sinxelos cálculos matemáticos para a resolución de problemas.
8. Elaborar gráficas espacio-tempo.

Actitudes
9. Apreciar e valorar as aportacions científicas ó coñecemento da natureza.
10. Mostrar interese por observar os fenómenos físicos e químicos que se producen  ó 

noso arredor.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico

11. Coñecer os avances históricos da ciencia e a súa repercusión na vida diaria.
competencia en comunicación lingüística

12. Coñecer campos semánticos amplos.
competencia matemática

13. Desenvolverse adecuadamente en relación co espacio, as distancias e o s xiros.
Tratamiento da información e competencia dixital

14. Respetar as normas de conductas éticas e legais para regular ou usar a información.
competencia cultural e artística

15. Traballar en armonía cos demás compañeiros en manifestacions artísticas.
competencia social e cidadá

16. Practicar o diálogo para resolver os conflictos.
autonomía e iniciativa personal

17. Coñecer e xestionar de maneira equilibrada as emocions propias.
Desarrollo de la competencia para aprender a aprender

18. Tomar conciencia dos pasos necesarios para aprender de forma eficaz.
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3  .3 PROGRAMACIÓN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO  

 UNIDADES  DIDÁCTICAS:  Obxectivos,  contidos  e  criterios  de 
avaliación.

A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO

OBXECTIVOS

1. Diferenciar os distintos niveis de organización que constitúen un ser humano.

2. Estudar as características e funcións de cada un dos orgános das células humanas.

3. Identificar cada un dos tipos de tecidos do corpo humano.

4. Coñecer as características de órganos, sistemas e aparellos humanos.

5. Comparar as características dos dous tipos básicos de microscopios.

CONTIDOS

Conceptos

• Niveis de organización do ser humano. (Obxectivo 1)

• Células humanas: estrutura e orgánulos. (Obxectivo 2)

• Tecidos: tipos, función e localización no organismo. (Obxectivo 3)

• Órganos, sistemas e aparellos humanos. (Obxectivo 4)

• Microscopios: tipos. (Obxectivo 5)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Integración dos niveis de organización.

• Recoñecemento  das  diferentes  funcións  que  realiza  cada  un  dos  compoñentes  
      do ser humano.

• Interpretación de esquemas, fotografías e debuxos.

• Observación de material científico.

Actitudes

• Valorar os distintos compoñentes do corpo humano e a función que realizan.

• Interese por comprender o funcionamento integral do corpo humano e a súa importancia 
na saúde e na medicina.

• Desenvolver actitudes solidarias ante situacións como a doazón de órganos.

A ALIMENTACIÓN HUMANA. ALIMENTOS E NUTRIENTES
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OBXECTIVOS

1. Entender a diferenza entre alimentación e nutrición.

2. Coñecer  as substancias  que compoñen os alimentos  e a  función que realizan  no 
organismo.
3. Estudar o valor enerxético e nutricional dalgúns alimentos.

4. Avaliar as necesidades enerxéticas dunha persoa e relacionalas co tipo de actividade 
física que desenvolve cada día.
5. Diferenciar os alimentos segundo a función que cumpren no organismo.

6. Comprender a necesidade dunha dieta equilibrada os prexuízos dunha alimentación 
pouco variada.

7. Coñecer algúns hábitos saudables en relación coa nutrición e a dieta.

8. Aprender diferentes técnicas de conservación dos alimentos.

9. Coñecer os diferentes tipos de aditivos e as súas aplicacións.

10. Coñecer o etiquetado de alimentos e interpretar a súa información.

11. Coñecer os principios da agricultura ecolóxica e dos alimentos ecolóxicos

CONTIDOS

Conceptos

• A alimentación, a nutrición e os nutrientes. (Obxectivos 1 e 2)

• Valor enerxético e nutricional dos alimentos. (Obxectivo 3)

• Necesidades enerxéticas e nutricionais do organismo. (Obxectivo 4)

• Tipos de alimentos. (Obxectivo 5)

• Dieta equilibrada e hábitos saudables na nutrición. (Obxectivos 7 e 8)

• Técnicas de conservación de alimentos. (Obxectivo 8)

• Tipos de aditivos. (Obxectivo 9)

• Etiquetado de alimentos (Obxectivo 10)

• Os alimentos ecolóxicos, principios da agricultura ecolóxica (Obxectivo 11)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Interpretación de esquemas, táboas, imaxes e debuxos.

• Análise de textos científicos.

• Aplicación de cálculos sinxelos para a avaliación das necesidades enerxéticas.

• Elaboración de menús segundo os principios da dieta equilibrada

• Interpretación de distintos tipos de etiquetado

Actitudes
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• Actitude aberta para aceptar modificacións nos hábitos alimentarios dirixidas a mellorar a 
nosa saúde.

• Comprender o risco dos desequilibrios na dieta e as enfermidades que poden ocasionar.

• Desenvolver unha actitude crítica ante certos hábitos consumistas pouco saudables

• Valorar a repercusión positiva da agricultura ecolóxica como xeito de producción sostible 
de alimentos

A NUTRICIÓN HUMANA I. APARELLO DIXESTIVO E RESPIRATORIO

OBXECTIVOS

1. Coñecer  a anatomía do aparello  dixestivo  e  respiratorio,  e  analizar  a función que 
realizan os diferentes órganos destes aparellos. 

2. Comprender  o  proceso  de  transformación  que  sofren  os  alimentos  ata  que  son 
utilizados polo organismo.

3. Relacionar  os  movementos  respiratorios  cos  fenómenos  que  suceden  mentres  se 
producen.

4. Entender  o  intercambio  de  gases  que  se  produce  tanto  nos  pulmóns  coma  nos 
tecidos.

5. Coñecer  as  principais  enfermidades  dos  órganos  dos  aparellos  dixestivo  e 
respiratorio.

6. Valorar a importancia de adquirir hábitos saudables e de evitar os que prexudiquen os 
aparellos dixestivo e respiratorio.

7. Comprender os efectos do consumo de tabaco sobre os pulmóns.

CONTIDOS

Conceptos

• Aparellos dixestivo e respiratorio: órganos que os forman e funcións. (Obxectivo 1)

• Procesos da nutrición. (Obxectivo 2)

• Movementos respiratorios e intercambio de gases. (Obxectivos 3 e 4)
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• Enfermidades máis frecuentes do aparello dixestivo e respiratorio, hábitos saudables e 

medidas de prevención de enfermidades. (Obxectivos 5 e 6)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Identificación de estruturas anatómicas.

• Interpretación de esquemas e debuxos anatómicos.

• Análise de imaxes.

Actitudes

• Valorar a importancia da función da nutrición no conxunto  das actividades e funcións 

vitais do organismo.

• Mostrar  interese  por  adquirir  hábitos  saudables,  como por  exemplo  non  fumar,  facer 

exercicio físico e comer unha dieta equilibrada. (Obxectivo 7)

A NUTRICIÓN HUMANA II. APARELLO CIRCULATORIO E EXCRETOR

OBXECTIVOS

1. Entender a función e a importancia do medio interno.

2. Aprender  as  características  do  sistema  circulatorio,  así  como  os  seus  principais 
compoñentes.

3. Identificar os principais compoñentes do sangue e a función que realizan.

4. Coñecer a estrutura e funcionamento do corazón.

5. Analizar o percorrido do sangue polo corazón.

6. Identificar cada un dos órganos que interveñen na excreción humana.

7. Coñecer a estrutura e funcionamento dos riles.

8. Valorar a importancia de adquirir hábitos saudables en relación co aparello circulatorio 
e excretor.

CONTIDOS

Conceptos

• O medio interno. (Obxectivo 1) 

• O  sistema  circulatorio:  compoñentes,  funcións  e  participación  en  procesos  nutritivos. 
(Obxectivo 2)

• O sangue: compoñentes e función. (Obxectivo 3)
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• O corazón: estrutura, función e funcionamento. (Obxectivos 4 e 5)

• Excreción humana: órganos e funcións. (Obxectivos 6 e 7)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Interpretación de esquemas, representacións gráficas e debuxos anatómicos.

• Análises de imaxes.

• Relación entre estruturas anatómicas e a súa función.

Actitudes

• Adquirir hábitos saudables para previr enfermidades relacionadas co aparello circulatorio 
e excretor. (Obxectivo 8)

• Desenvolver actitudes solidarias ante situacións como a doazón de sangue. 

• Desenvolvemento de actitude crítica ante certos hábitos consumistas pouco saudables.

RELACIÓN E COORDINACIÓN HUMANA I, SISTEMAS NERVIOSO E HORMONAL

OBXECTIVOS

1. Coñecer cales son os sistemas de coordinación e relación no noso corpo.

2. Distinguir entre control nervioso e control hormonal.

3. Recoñecer os distintos niveis de integración nerviosa, desde a recepción de estímulos 
á elaboración de respostas.

4. Identificar as diferentes partes en que se divide o sistema nervioso, así como as súas 
funcións.

5. Entender como funciona o sistema nervioso.

6. Recoñecer  as glándulas  endócrinas  máis importantes,  así  como as hormonas que 
producen.

7. Comprender o mecanismo de acción das hormonas.

8. Coñecer as principais enfermidades relacionadas co sistema nervioso e endócrino.

9. Analizar as consecuencias persoais e sociais que se derivan do consumo de drogas.

CONTIDOS

Conceptos

• Sistemas de coordinación e relación. (Obxectivos 1 e 2)

• Sistema nervioso central e periférico. Funcionamento. (Obxectivos 3, 4 e 5)

• Sistema endócrino: glándulas, hormonas e funcionamento. (Obxectivos 6 e 7)

• Enfermidades do sistema endócrino e do sistema nervioso. (Obxectivo 8)

Procedementos, destrezas e habilidades
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• Analizar a actuación dos diferentes mecanismos de coordinación, relacionando as súas 
funcións.

• Interpretar debuxos anatómicos e esquemas de causa-efecto.

• Analizar problemas sinxelos utilizando bucles de retroalimentación e diagramas de fluxo.

Actitudes

• Entender os efectos prexudiciais do consumo de drogas. (Obxectivo 9)

• Apreciar o grao de complexidade da relación e coordinación.

RELACIÓN  E  COORDINACIÓN  HUMANA  II.  OS  SENTIDOS  E  O  APARELLO 
LOCOMOTOR

OBXECTIVOS

1. Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos.

2. Entender  o  funcionamento  coordinado  de  músculos  e  esqueleto  para  producir 
movemento.

3. Identificar os compoñentes de ósos e músculos.

4. Coñecer os compoñentes e o funcionamento das articulacións.

5. Adquirir  hábitos posturais que preveñan problemas nos órganos dos sentidos e no 
aparello locomotor.

6. Aprender a controlar as variables dun experimento.

CONTIDOS

Conceptos

• Órganos dos sentidos: estrutura, función, enfermidades e saúde. (Obxectivos 1, 6)

• O aparello locomotor: sistema esquelético e muscular. (Obxectivo 2)

• Os ósos e articulacións: funcións, tipos e estrutura. (Obxectivos 4 e 5)

• Os músculos: estrutura, funcións e tipos. (Obxectivo 3)

• Lesións do aparello locomotor e hábitos saudables. (Obxectivo 6)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Interpretación de esquemas anatómicos e fotografías.

• Identificación  sobre  modelos  anatómicos  e  ilustracións,  distintos  músculos,  ósos  e 
articulacións.

• Control de variables nun experimento. (Obxectivo 6)
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Actitudes

• Curiosidade  por  coñecer  o  complexo  mecanismo  do  movemento  do  noso  corpo, 
comprendendo o papel que nel desempeñan o esqueleto e a musculatura.

• Interese por adquirir hábitos saudables en relación co noso aparello locomotor.

A REPRODUCCIÓN HUMANA. APARELLO REPRODUTOR

OBXECTIVOS

1. Coñecer  as  características  xerais  da  reprodución  humana  e  as  etapas  do  ciclo 
reprodutivo. 

2. Comprender  cales  son  os  caracteres  sexuais  primarios  e  secundarios  e  en  que 
momento aparecen.

3. Estudar  a  anatomía  e  o  funcionamento  dos  aparellos  reprodutores  feminino  e 
masculino, así coma as características dos gametos correspondentes.

4. Entender os ciclos hormonal, ovárico e menstrual do aparello reprodutor feminino.

5. Aprender como se produce a fecundación, e que fases presenta o desenvolvemento e 
nacemento dun novo ser humano a partir dunha única célula.

6. Coñecer as técnicas de reprodución asistida máis empregadas.

7. Aprender cales son os principais métodos anticonceptivos, e algúns hábitos saudables 

de hixiene sexual.

8. Comprender a diferenza entre sexo, sexualidade e reprodución.

9. Aprender a interpretar unha ecografía.

CONTIDOS

Conceptos

• A reprodución humana: etapas e características. (Obxectivo 1)

• Caracteres sexuais primarios e secundarios. (Obxectivo 2)

• Aparellos reprodutores feminino e masculino. (Obxectivo 3)

• Ciclos do aparello reprodutor feminino. Fecundación, embarazo e parto. (Obxectivos 4 e 
5)

• Reprodución asistida e métodos anticonceptivos. (Obxectivos 6 e 7)

• Sexo, sexualidade e reprodución. (Obxectivo 8)
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Procedementos, destrezas e habilidades

• Observación  e  interpretación  de  material  científico,  esquemas,  fotografías  
e debuxos.

• Interpretación de ecografías. (Obxectivo 9)

Actitudes

• Valorar a necesidade de tomar medidas de hixiene sexual,  individual e colectiva, para 
evitar enfermidades de transmisión sexual. (Obxectivo 7)

• Recoñecer a importancia de adquirir un bo coñecemento da sexualidade para realizar un 
control intelixente da natalidade.

A SAÚDE E A ENFERMIDADE

OBXECTIVOS

1. Aprender  os  conceptos de saúde e enfermidade,  así  como os diferentes tipos de 
enfermidades.

2. Coñecer os axentes que poden causar enfermidades infecciosas, e as formas en que 
pode producirse o contaxio de enfermidades.

3. Estudar as principais enfermidades de transmisión sexual.

4. Entender o funcionamento do sistema inmunitario.

5. Aprender a forma en que poden tratarse e previrse as enfermidades infecciosas.

6. Diferenciar os conceptos de lesión e enfermidade, e estudar os diferentes tipos de 

enfermidades non infecciosas.

7. Coñecer os hábitos saudables que poden axudarte a previr moitas enfermidades.

8. Aprender como previr os accidentes domésticos, e qué facer en caso de accidente.

9. Coñecer qué é a doazón de células, tecido e órganos.

CONTIDOS

Conceptos

• Definición de saúde e enfermidade. Tipos de enfermidades. (Obxectivo 1)

• Enfermidades infecciosas: axentes causantes, contaxio e transmisión. (Obxectivo 2)

• Enfermidades de transmisión sexual. (Obxectivo 3)

• Defensas do organismo: sistema inmunitario. (Obxectivo 4)

• Prevención e tratamento de enfermidades infecciosas. (Obxectivo 5)

• Enfermidades  non  infecciosas:  tipos,  enfermidades  máis  comúns  e  prevención. 
(Obxectivo 6)
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• Prevención e actuación en caso de accidentes. (Obxectivo 7)

• Doazóns e transplantes. (Obxectivo 8)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Interpretación de debuxos, esquemas e táboas.

• Observación e interpretación de material científico como fotografías.

• Comprensión de textos científicos.

• Interpretación de novas de televisión relacionadas co tema

Actitudes

• Valorar a influencia dos hábitos saudables e as achegas da medicina na mellora da nosa 
calidade de vida.

• Interese  por  coñecer  as  principais  solucións  que  achega  a  medicina  para  algunhas 
enfermidades.

• Valorar a importancia da doazón de órganos para salvar vidas.

PAISAXE E RELEVO. XEOLOXÍA EXTERNA

OBXECTIVOS

1. Diferenciar entre formas de relevo, formas de modelaxe e paisaxe.

2. Coñecer os elementos que conforman unha paisaxe.

3. Coñecer a relación que hai entre a paisaxe, a modelaxe dun relevo, o clima e a acción 
de axentes xeolóxicos.

4. Comprender os procesos de meteorización das rochas, e como este proceso orixina e 

fertiliza o solo.

5. Recoñecer  as principais  formas de modelaxe producidas  pola  acción dos axentes 

xeolóxicos.

6. Coñecer as formas de modelaxe de Galicia.

7. Aprender a interpretar mapas topográficos e meteorolóxicos sinxelos, e comprender 
como se elaboran.

8. Comprender como se orixinan e cales son as principais rochas sedimentarias.

9. Aprender a realizar un perfil topográfico.

CONTIDOS

Conceptos

• Relevo, paisaxe, axentes xeolóxicos e clima. (Obxectivos 1, 2 e 3)

• Meteorización das rochas. (Obxectivo 4)
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• Formas de modelaxe xerais e de Galicia. (Obxectivo 5 e 6)

• Orixe das rochas sedimentarias. (Obxectivo 8)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Identificación de formas do relevo a partir de fotografías e esquemas.

• Interpretación de mapas topográficos e meteorolóxicos. (Obxectivo 6)

• Elaboración dun perfil topográfico. (Obxectivo 9)

Actitudes

• Interese pola comprensión dos cambios que se producen na superficie terrestre.

• Curiosidade por coñecer a orixe das formacións do relevo.

• Apreciación da paisaxe como un elemento de riqueza cultural e estética.

IMPACTOS AMBIENTAIS

OBXECTIVOS

1. Aprender o que é un impacto ambiental e de que tipos pode ser.

2. Estudar cales son os principais impactos negativos sobre o medio natural.

3. Comprender de que modo afectan as actividades humanas ao solo, á paisaxe e á 
biosfera.

4. Aprender que son os residuos,  de que tipos poden ser e como se xestiona o seu 
tratamento e eliminación.

5. Coñecer o que son a prevención e a corrección de impactos ambientais.

CONTIDOS

Conceptos

• Impactos ambientais: definición e tipos. (Obxectivo 1)

• Impactos negativos sobre o medio natural: a atmosfera, a hidrosfera, a paisaxe natural, o 
solo e a biosfera. (Obxectivos 2 e 3)

• Os residuos e a súa xestión. (Obxectivo 4)

• Prevención e corrección de impactos ambientais. (Obxectivo 5)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Observación e interpretación de fotografías.

• Procura de información bibliográfica.

Actitudes
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• Desenvolver conciencia da responsabilidade individual en adquirir comportamentos que 
faciliten a conservación do medio natural.

• Adquirir compromisos persoais na redución do volume de residuos mediante a aplicación 
da «regra dos tres erres». 

OS RECURSOS NATURAIS

OBXECTIVOS

1. Aprender que son os recursos e de que tipos poden ser.

2. Diferenciar entre recursos renovables e non renovables.

3. Coñecer en que casos os recursos poden ser explotados.

4. Estudar  cales  son os principais  recursos enerxéticos  e a forma en que se poden 
utilizar.

5. Aprender como se obtén electricidade dos recursos enerxéticos.

6. Estudar os usos da auga.

7. Comprender  en  que  consiste  a  explotación  dos  ecosistemas  e  dos  recursos  da 
biosfera.

8. Aprender o que é o desenvolvemento sostible e as diferenzas que hai entre xestionar 
a oferta e xestionar a demanda dos recursos.

CONTIDOS

Conceptos

• Os recursos naturais: características, tipos e explotación. (Obxectivos 1, 2 e 3)

• Os recursos enerxéticos e a produción de electricidade. (Obxectivos 4 e 5)

• Os recursos hídricos e os biolóxicos. (Obxectivos 6 e 7)

• O desenvolvemento sostible: xestión da oferta e da demanda. (Obxectivo 8)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Interpretación e análise de fotografías e esquemas.

• Recompilación de información de fontes documentais e de Internet.

Actitudes

• Valorar o medio natural como un patrimonio da humanidade.

• Valorar a necesidade dunha xestión máis racional dos recursos naturais.
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3.4 PROGRAMACIÓN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO

 UNIDADES  DIDÁCTICAS:  Obxectivos,  contidos  e  criterios  de 
avaliación.

Unidade     1. A célula. Unidade de vida  

OBXECTIVOS
1. Coñecer os postulados da teoría celular.

2. Distinguir os distintos niveis de organización que constitúen a materia.

3. Diferenciar  a  estrutura  das  células  procariotas  e  eucariotas,  así  como saber  cal  é  a 
función dos diversos orgánulos celulares.

4. Identificar os compoñentes do núcleo e a súa organización en función das fases do ciclo 
celular.

5. Recoñecer a estrutura dun cromosoma.

6. Coñecer os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, así como o seu 
significado biolóxico.

7. Distinguir os tipos de ciclos biolóxicos.

CONTIDOS

Conceptos

• A teoría celular. (Obxectivo 1)

• Niveis de organización da materia. (Obxectivo 2)

• Células procariotas e eucariotas. (Obxectivo 3)

• Os cromosomas e a cromatina. (Obxectivos 4 e 5)

• Cariotipos e cromosomas homólogos. (Obxectivo 5)

• Mitose e meiose. Formación de gametos. (Obxectivo 6)

• Ciclos biolóxicos. (Obxectivo 7)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Interpretación de exemplos sinxelos de cariotipos.

• Interpretación de esquemas, fotografías e debuxos de diferentes tipos celulares.

• Elaboración de cadros comparativos entre os procesos de mitose e de meiose.

• Observación de mostras biolóxicas ao microscopio.

• Realización de debuxos esquemáticos dos ciclos celulares.

Actitudes

• Valorar as achegas da teoría celular ás ciencias biolóxicas.
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• Tomar conciencia das aplicacións do estudo de cariotipos.

• Desenvolver  o  interese  e  a  curiosidade  por  coñecer  os  mecanismos  de  reprodución 
celular.

• Manter hábitos de coidado, orde e limpeza no laboratorio.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Coñecemento e interacción co medio físico
A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Observación e interpretación da división celular en 
vexetais,  páx.  21,  permite  observar  células  do  ápice  radicular  de  cebola  en  diferentes 
estadios das fases da mitose. 
Así mesmo, pon de manifesto a importancia do traballo de laboratorio.
UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, Estudo dun cariotipo, páx. 23, propón interpretar un cariotipo, 
diferenciando cromosomas pola súa forma e polo seu tamaño, así como determinar o sexo 
dun  individuo  polo  estudo  dos  seus  cromosomas.  Cómpre  aplicar  os  coñecementos 
adquiridos na unidade para responder as cuestións propostas.
Nas  actividades  38,  45  e  51  requírese  a  interpretación  de  imaxes  para  resolver  as 
actividades.

Comunicación lingüística
As  actividades  6  e  9,  que  remiten  ao  anexo  conceptos  clave,  fomentan  a  busca  de 
información no dicionario.

Ao longo da unidade precísase da correcta interpretación dos debuxos como medio para 
comprender e interpretar os conceptos explicados.

NO RECANTO DA LECTURA, Fillos das bacterias, páx. 25, a comprensión lectora é precisa 
para tirar información do texto co fin de responder as preguntas e atopar a relación entre o 
título e as ideas desenvoltas no texto.

Matemática
As actividades 22 e 46 requiren a utilización de operacións matemáticas sinxelas para ser 
realizadas.

Social e cidadá
O  texto  da  introdución  á  unidade  salienta  a  achega  das  células  HeLa  ao  estudo  e 
investigación sobre o cancro.

CIENCIA NAS TÚAS MANS favorece o traballo en grupo para a resolución das actividades e 
o traballo de laboratorio.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación para a saúde
O cancro é unha enfermidade que basicamente consiste nunha multiplicación acelerada de 
certas células alteradas. Estas células forman tumores que poden migrar a outros puntos, a 
través do sistema circulatorio e linfático, orixinando metástase.

As  células  cancerosas  diferéncianse  das  normais  en  que  se  dividen  a  gran  velocidade, 
posúen proteínas especiais, presentan alteracións de forma e teñen tendencia a invadir os 
tecidos próximos.

O paso de célula normal a cancerosa está relacionado con certos factores ambientais, que 
maioritariamente  actúan  alterando  o  ADN,  e  axentes  canceríxenos,  como o  alcatrán,  os 
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afumados,  os conservantes ou os colorantes artificiais.  O mellor  xeito  de diminuír  a súa 
incidencia é previlo levando unha vida sa.

Unidade     2. A información xenética  

OBXECTIVOS
1. Coñecer os tipos e a composición dos ácidos nucleicos.

2. Explicar o proceso de replicación do ADN.

3. Identificar o ADN como a molécula portadora da información xenética.

4. Coñecer as mutacións e os tipos de mutacións máis representativas.

5. Entender o proceso de expresión da información xenética.

6. Manexar o código xenético para transformar secuencias de aminoácidos en secuencias 
de nucleótidos, e viceversa.

7. Recoñecer as aplicacións da biotecnoloxía, a enxeñaría xenética e a clonación.

8. Coñecer  e valorar as implicacións sociais  dos avances no campo da biotecnoloxía,  a 
enxeñaría xenética e a clonación.

CONTIDOS

Conceptos

• Ácidos nucleicos, composición, tipos e estrutura. (Obxectivo 1)

• A replicación do ADN. (Obxectivo 2)

• A información xenética: os xenes e o xenoma. (Obxectivo 3)

• As mutacións e os seus tipos. (Obxectivo 4)

• Expresión da información xenética: transcrición e tradución. (Obxectivos 5 e 6)

• O código xenético. (Obxectivo 6)

• A biotecnoloxía e a enxeñaría xenética. (Obxectivos 7 e 8)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Elaboración da secuencia complementaria dunha cadea de ADN.

• Composición dunha secuencia de aminoácidos a partir da secuencia de nucleótidos por 
medio do código xenético.

• Utilización de esquemas para relacionar os procesos de expresión da información e a 
duplicación do ADN.

• Reprodución no laboratorio dun protocolo de extracción do ADN.

Actitudes

• Amosar interese polos avances científicos no campo da enxeñaría xenética.

• Valorar desde un punto de vista ético os avances no campo da biotecnoloxía, a enxeñaría 
xenética e a clonación.
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COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
Na sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Extracción do teu ADN, páx. 43, exponse un sinxelo 
protocolo para extraer o ADN das células da boca. 

A realización da experiencia permite observar o material xenético propio. Ademais, pon de 
manifesto  a  sinxeleza  coa  que  se  poden  desenvolver  técnicas  experimentais,  utilizando 
materiais fáciles de adquirir.

UNHA análise CIENTÍFICA,  Clonar becerros, páx. 45, propón a realización dunha serie de 
actividades que poñen en práctica unha das aplicacións da enxeñaría xenética. Así mesmo, é 
necesario  aplicar  e  relacionar  os  coñecementos  adquiridos  na  unidade  para  responder 
correctamente as cuestións que formula o apartado.

Nas actividades 46 e 52 requírese a interpretación de esquemas e debuxos para resolver as 
actividades. 

Comunicación lingüística
A actividade  34 remite  ao  anexo  conceptos  clave,  desta  forma foméntase a  procura  de 
información no dicionario. Outras actividades, como a 1, 13, 23 e 30, favorecen a síntese de 
conceptos e promoven que se elaboren respostas e explicacións claras e concisas.

Ao  longo  da  unidade  é  necesaria  a  correcta  interpretación  de  esquemas,  entre  os  que 
destacan os relacionados con procesos biolóxicos  e os que amosan técnicas  propias da 
biotecnoloxía.

NO RECANTO da LECTURA, páx.  47,  inclúese un fragmento do libro  Como fabricar  un 
dinosauro.

O texto comenta, cun estilo próximo, o proceso de extracción do material xenético que se 
encontra dentro dun insecto fosilizado en ámbar.

Matemática
As actividades 48 e 49 requiren a utilización de operacións matemáticas sinxelas para ser 
realizadas.

Social e cidadá
O texto da introdución á unidade permite reflexionar sobre o traballo científico e a relación 
entre  investigadores.  Tamén  promove  o  debate  sobre  o  papel  da  muller  na  historia  da 
ciencia, e como en ocasións o traballo realizado por importantes científicas quedou eclipsado 
por outros compañeiros. 

CIENCIA  NAS  TÚAS  MANS  promove  o  uso  de  técnicas  de  traballo  en  equipo  para 
desenvolver un protocolo de actuación no laboratorio.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación ambiental
Hoxe en día, a biotecnoloxía ten importantes repercusións, tanto positivas coma negativas. 

A introdución de organismos transxénicos pode provocar a perda de diversidade xenética. O 
uso  de  determinados  seres  vivos  modificados  xeneticamente  ou  non,  para  procesos  de 
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descontaminación,  biorremediación  e  produción  de  enerxía  é  actualmente  de  gran 
importancia. 

Educación para a saúde
Os avances da biotecnoloxía supuxeron unha revolución no mundo da medicina. As terapias 
xénicas  en  desenvolvemento  son  cada  vez  máis  importantes  no  tratamento  dalgunhas 
enfermidades.  O  diagnóstico  de  enfermidades  hereditarias  supuxo  tamén  un  avance 
extraordinario no desenvolvemento da súa terapia posterior.

Unidade 3. Herdanza e transmisión de caracteres

OBXECTIVOS
1. Diferenciar os modelos de reprodución dos seres vivos.

2. Coñecer os conceptos básicos da xenética mendeliana.

3. Aplicar as leis de Mendel na resolución de problemas sinxelos. 

4. Estudar a herdanza dos caracteres e interpretar árbores xenealóxicas.

5. Entender a herdanza do sexo.

6. Aplicar os coñecementos adquiridos sobre a herdanza ligada ao sexo.

7. Coñecer a herdanza dalgunhas enfermidades.

CONTIDOS

Conceptos

• Reprodución sexual e asexual. (Obxectivo 1)

• A xenética mendeliana: xenes e alelos. Xenes dominantes e recesivos.

• Individuos homocigóticos e heterocigóticos. Xenotipo e fenotipo. (Obxectivo 2)

• As leis da herdanza. (Obxectivo 3)

• A xenética humana. (Obxectivo 4)

• A herdanza do sexo. (Obxectivo 5)

• A herdanza ligada ao sexo. (Obxectivo 6)

• Enfermidades hereditarias. (Obxectivos 6 e 7)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Diferenciación dos mecanismos de reprodución sexual e asexual.

• Resolución de problemas sinxelos relacionados coas leis de Mendel.

• Aplicación dos diferentes tipos de herdanza na resolución de problemas relacionados coa 
especie humana.

• Comprensión da herdanza dalgúns caracteres mediante o desenvolvemento de árbores 
xenealóxicas.
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Actitudes

• Valorar a diversidade xenética como un mecanismo de adaptación ao medio.

• Recoñecer  a  importancia  e  a  vixencia  dos  primeiros  pasos  do  desenvolvemento  da 
xenética.

• Apreciar  a  unidade do xenoma humano como aspecto clave para non discriminar  as 
persoas.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Coñecemento e interacción co mundo físico
A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS,  Obtención das leis de Mendel, páx. 67, convida a 
realizar  unha  simulación  das  experiencias  que  este  botánico  realizou.  Por  grupos,  os 
alumnos terán que elixir un carácter para un vexetal, con dúas variacións, e decidir cal deles 
será  dominante  e  cal  recesivo.  Logo  establecerán  unha  xeración  parental  e  realizarán 
cruzamentos aleatorios dos seus gametos. Cos resultados dos cruzamentos cubrirán unha 
táboa de resultados fenotípicos que outro grupo terá que interpretar.

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA,  páx.  69,  pon  en  práctica  os  coñecementos  adquiridos  na 
unidade para interpretar a árbore xenealóxica dunha familia cunha enfermidade hereditaria. É 
necesario seguir unha orde e unhas regras para identificar como se transmite nunha familia 
unha  enfermidade  durante  varias  xeracións.  As  cuestións  que  se  deben  responder  fan 
referencia ao esquema proposto, no cal se exemplifican a maioría das situacións posibles.

Comunicación lingüística
A actividade  15 remite  ao  anexo  conceptos  clave,  desta  forma foméntase a  procura  de 
información no dicionario.  Outras actividades,  como a 3 e a 5,  requiren unha explicación 
concreta de cada concepto. 

Ao longo da unidade é imprescindible a interpretación de diversos esquemas e debuxos, 
entre os que destacan os desenvolvementos das leis de Mendel, ou a herdanza de diversos 
caracteres tanto en vexetais coma en animais, tratando máis a fondo os que fan referencia á 
especie humana.

NO RECANTO DA LECTURA,  A fábrica de vida, páx. 71, móstrase un fragmento do libro 
Híbridos, que reflexiona sobre a capacidade do ser humano para controlar os mecanismos da 
herdanza e os posibles usos da enxeñaría xenética.  Con este texto pódense identificar e 
valorar de maneira crítica certas implicacións éticas derivadas da utilización destas técnicas; 
así mesmo pódese concluír cunha reflexión sobre os límites da ciencia.

Matemática
En xeral,  os  problemas  desta  unidade  requiren  a  utilización  de  operacións  matemáticas 
sinxelas,  entre  as  que  destacan  os  cálculos  porcentuais  e  de  frecuencias.  Ademais  de 
comprender o proceso aleatorio que leva a herdanza dos caracteres.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación para a saúde
O  coñecemento  dos  mecanismos  xenéticos  que  regulan  a  expresión  dos  nosos  xenes 
permitiunos  adiantar  o  tratamento  de  moitas  enfermidades.  Actualmente,  practícanse 
algunhas terapias en estados avanzados do feto, este tipo de terapias só son posibles cos 
modernos métodos de diagnóstico con imaxes e coas análises do cariotipo.

O  coñecemento  dos  mecanismos  xenéticos  permitiranos  saber,  en  certa  medida,  a 
probabilidade de que os nosos descendentes padezan algunha enfermidade que se poida 
herdar.
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Unidade 4. Orixe e evolución dos seres vivos

OBXECTIVOS
1. Coñecer  as  diversas  interpretacións  da  orixe  da  vida  e  o  traballo  realizado  polos 

científicos ao longo do tempo.

2. Analizar as principais teorías sobre a evolución das especies.

3. Explicar as liñas básicas e as probas que demostran a evolución das especies.

4. Describir os mecanismos da selección natural, a especiación e a adaptación ao medio.

5. Coñecer a evolución dos homínidos e as características básicas de cada especie.

6. Recoñecer  e  valorar  a  importancia  dos  avances  científicos  e  a  súa  influencia  no 
pensamento e na sociedade.

CONTIDOS

Conceptos

• Orixe da vida. Principais teorías. (Obxectivos 1 e 6)

• Fixismo. (Obxectivo 2)

• Evolucionismo:  lamarckismo,  darwinismo,  neodarwinismo  e  equilibrio  puntuado. 
(Obxectivos 2, 3 e 6)

• Probas da evolución. (Obxectivo 3)

• Variabilidade, selección natural, presión de selección e adaptación. (Obxectivo 4)

• Especiación. Mecanismos de aparición de novas especies. (Obxectivo 4)

• Evolución dos homínidos. (Obxectivo 5)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Manexo axeitado dos contidos para ratificar ou rexeitar diferentes hipóteses.

• Interpretación dos mecanismos da evolución a partir de diferentes especies.

• Elaboración de esquemas sobre as diferentes teorías e os mecanismos da evolución.

• Construción dun esquema evolutivo coas diferentes especies de homínidos.

Actitudes

• Interese polo proceso evolutivo dos seres vivos.

• Valorar  o  traballo  científico  no  desenvolvemento  das  hipóteses  sobre  a  orixe  e  a 
evolución da vida.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
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A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS,  Paleobioxeografía da expansión humana, páx. 91, 
invita  a  comprender  como  se  produciu  a  distribución  xeográfica  das  distintas  especies 
humanas.

Neste apartado pódese apreciar a importancia que ten a relación entre as diferentes parcelas 
do coñecemento científico (paleoxeografía, antropoloxía, etc.), para poder obter conclusións 
sobre o xeito en que se produciu a expansión das especies humanas polo mundo e baixo 
que condicións.

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA,  páx.  93,  pon  en  práctica  os  coñecementos  adquiridos  na 
unidade para analizar un caso de cambio de presión de selección, a través do exemplo da 
bolboreta  do  bidueiro,  Biston  betularia.  Esta  actividade  permítenos  aplicar  os  conceptos 
vistos na unidade nun exemplo real.

Nas  actividades  42,  45  e  53  requírese  a  interpretación  de  imaxes  para  diferenciar  e 
comprender os mecanismos evolutivos e realizar correctamente as actividades.

Comunicación lingüística
As actividades 19 e 27 remiten ao anexo conceptos clave, deste xeito foméntase a busca de 
información no dicionario.

Para  poder  interpretar  e  describir  o  proceso  evolutivo,  entender  como  se  produciu  e 
diferenciar  as  distintas  ideas  que  se  desenvolveron  na  unidade,  é  imprescindible  a 
interpretación de esquemas e debuxos, entre os que salientan os experimentos desenvoltos 
e a explicación das distintas teorías evolucionistas.

Os  esquemas  claros  e  concretos  sobre  a  evolución  dos  homínidos  son  tamén  moi 
importantes.

O RECANTO DA LECTURA,  A ascendencia do ser humano,  páx.  95,  reflexiona sobre a 
capacidade dos humanos para colonizar e invadir novos territorios, así como a súa relación 
co desenvolvemento de ferramentas.  O texto permite reflexionar  sobre a importancia dos 
avances tecnolóxicos para satisfacer as nosas necesidades.

Autonomía e iniciativa persoal
Esta unidade require a aplicación e interpretación dos contidos para valorar criticamente o 
desenvolvemento científico. Ademais, permitiralles ter un criterio obxectivo para diferenciar 
as teorías sobre a orixe da vida e da evolución dos seres vivos.

Así mesmo, promove a curiosidade e o interese polos novos descubrimentos que sobre a 
evolución humana achegan escavacións como a de Atapuerca, que, paseniño, fan avanzar o 
coñecemento que temos sobre a evolución da nosa propia especie.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación ambiental
Desde a orixe da vida ata os nosos días, os seres vivos fomos partícipes de moitos dos 
cambios que se produciron no medio. Algúns, como o cambio dunha atmosfera redutora a 
oxidante,  foron catastróficos, pero permitiron a colonización de novos medios polos seres 
vivos.  Na  actualidade,  como  resultado  do  proceso  evolutivo,  a  vida  está  presente  en 
practicamente  todos  os  medios.  Moitos  dos  cambios  que  actualmente  provocamos  as 
persoas  no  medio  como  resultado  de  determinados  procesos,  teñen  claras  influencias 
negativas  no  contorno  (destrución  e  fragmentación  de  hábitats,  contaminación,  cambio 
climático,  etc.).  Algunhas  destas  alteracións  están  a  ser  tan  rápidas  que  non  podemos 
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predicir  realmente  as  consecuencias  que  poden  ter.  Cómpre  adoptar  unha  conciencia 
ecolóxica global que valore a importancia de coidar o noso planeta.

Unidade 5. Estrutura dos ecosistemas

OBXECTIVOS
1. Coñecer os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun 

ambiente determinado.

2. Comprender  a  importancia  das  relacións  entre  biótopo  e  biocenose  para  manter  o 
equilibrio do ecosistema.

3. Recoñecer os diferentes niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas.

4. Coñecer a importancia do solo nos ecosistemas terrestres.

5. Valorar o papel do solo como soporte para o desenvolvemento da vida terrestre.

6. Recoñecer e clasificar os distintos ecosistemas españois.

CONTIDOS

Conceptos

• Medio natural. Factores bióticos e abióticos. (Obxectivo 1)

• Adaptacións dos seres vivos aos distintos medios. (Obxectivo 1)

• Ecosistema. Compoñentes: biótopo e biocenose. (Obxectivo 2)

• Niveis tróficos dun ecosistema. (Obxectivo 3)

• Cadeas e redes tróficas. (Obxectivo 3)

• Hábitat e nicho ecolóxico. (Obxectivo 3)

• Medio terrestre. O solo: composición, biocenose e biótopo. (Obxectivos 4 e 5)

• Ecosistemas acuáticos e terrestres de España. (Obxectivo 6)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Relación dos factores que caracterizan os diferentes medios e as adaptacións dos seres 
vivos.

• Identificación de cadeas e redes tróficas nos ecosistemas terrestres e acuáticos.

• Comprensión da estrutura dunha pirámide trófica.

Actitudes

• Mostrar interese pola diversidade dos ecosistemas españois.

• Valorar e respectar as iniciativas que promoven a defensa dos ecosistemas.

• Adoptar unha postura crítica ante as actuacións humanas que degradan o medio natural.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
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UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, A circulación do DDT nos ecosistemas, páx 115, explica como 
afectou ao ser humano a utilización dun dos compoñentes principais dos pesticidas cos que 
se fumigaban moitos campos de cultivo a mediados do século pasado e que aínda hoxe 
continúan a usarse nalgúns países. Para responder as cuestións que se propoñen cómpre 
comprender os contidos da unidade sobre as cadeas tróficas.

A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS,  Observación e estudo dun ecosistema,  páx.  113, 
propón realizar  observacións no contorno que impliquen o recoñecemento dos animais e 
vexetais máis comúns.

Neste  apartado  explícase  como  observar  un  ecosistema  desenvolvendo  técnicas  moi 
sinxelas e facilmente aplicables, que non requiren o emprego de complexos instrumentos.

Para resolver  as  actividades  31,  32,  40 e  42 requírese a  interpretación  de esquemas e 
debuxos que fan referencia ás relacións que se establecen entre as especies e a estrutura 
dun ecosistema. 

Comunicación lingüística
As actividades 2, 7, 20 e 27 remiten ao anexo conceptos clave. Outras actividades, como a 4, 
5,  9,  15  e  25,  favorecen a  análise  e  a  busca de diferenzas entre  varios  conceptos  que 
requiren o emprego de expresións precisas e concretas para ser contestadas axeitadamente.

O RECANTO DA LECTURA, Na bóveda do mundo verde, páx. 117, permítese asistir como 
un espectador máis á complexa historia do funcionamento interno dun bosque tropical. 

As actividades permiten extrapolar os contidos do texto aos adquiridos co desenvolvemento 
da unidade. 

Matemática
As actividades 42 e 50 requiren a utilización de operacións matemáticas sinxelas.

Cultural e artística
As epígrafes 11 e 12 mostran os principais ecosistemas acuáticos e terrestres de España. Co 
seu desenvolvemento pódese percibir, apreciar e gozar da beleza das paisaxes e da súa 
importancia ecolóxica e cultural.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación ambiental
Félix  Rodríguez  de  la  Fuente  foi  unha  das  primeiras  persoas  que  difundiu  a  educación 
ambiental en España. Este naturalista cativou a sociedade coas descricións que facía nos 
seus documentais dos ecosistemas e das relacións que se establecen entre os seres vivos. 
En certo sentido, podería dicirse que plantou a semente dunha conciencia que promove a 
conservación do patrimonio natural e a defensa do medio en que viven, desde as nosas 
especies máis representativas e escasas, como a aguia real, o lobo, ou o oso, ata as máis 
comúns, como a toupa ou o rato de campo.

Ademais  de  desenvolver  unha  conciencia  ecolóxica,  cómpre  coñecer  a  estrutura, 
composición e funcionamento dun ecosistema desde un punto de vista científico. Iso permite, 
por exemplo, realizar valoracións obxectivas e fundamentadas de certas actuacións que se 
desenvolven sobre o medio e adoptar unha postura crítica desde o coñecemento.

Unidade 6. Dinámica dos ecosistemas

OBXECTIVOS
1. Coñecer a dinámica dun ecosistema a partir do fluxo de enerxía e o ciclo da materia.
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2. Comprender e representar os principais ciclos bioxeoquímicos.

3. Analizar e clasificar os principais cambios que se producen nos ecosistemas.

4. Comprender o significado da sucesión ecolóxica e os mecanismos de autorregulación.

5. Coñecer o concepto de poboación e analizar a súa dinámica.

6. Relacionar os impactos ambientais co uso dos recursos.

7. Coñecer as diferentes figuras de protección de espazos naturais de España.

8. Valorar o impacto da acción humana nos ecosistemas.

CONTIDOS

Conceptos

• O fluxo da enerxía e o ciclo da materia nun ecosistema. Parámetros tróficos. (Obxectivo 
1)

• Os ciclos bioxeoquímicos. (Obxectivo 2)

• Cambios dos ecosistemas. (Obxectivo 3)

• Sucesión ecolóxica e clímax. (Obxectivos 3 e 4)

• As poboacións. Autorregulación. (Obxectivo 5)

• As pragas e a loita biolóxica. (Obxectivo 5)

• Recursos naturais e impactos ambientais. (Obxectivos 6 e 8)

• Espazos naturais protexidos. (Obxectivo 7)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Representación dos ciclos bioxeoquímicos.

• Cálculo dos parámetros tróficos dun ecosistema.

• Estudo dos tipos de cambios que se producen nos ecosistemas.

• Diferenciación das estratexias de crecemento que poden adoptar as poboacións.

• Descrición das consecuencias derivadas do uso dos recursos naturais.

Actitudes

• Valorar a fraxilidade das complexas interrelacións que se dan nos ecosistemas.

• Desenvolver condutas que favorezan a protección dos ecosistemas.

• Recoñecer a importancia do uso das enerxías renovables.

• Valorar a importancia da biodiversidade como recurso.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Observación de aves, páx. 137, propón a observación 
e o recoñecemento de aves como un bo xeito de iniciarse no estudo e na observación da 
natureza. Esta epígrafe pretende familiarizar o alumnado co traballo de campo e co emprego 

64



de  instrumentos  básicos,  como  os  prismáticos,  o  caderno  de  campo  e  as  guías  de 
recoñecemento.

UNHA  ANÁLISE  CIENTÍFICA,  Sistema  depredador-presa,  páx  139,  propón  analizar  as 
interaccións que se producen entre as especies dun ecosistema.

A partir dunha gráfica que mostra as variacións do tamaño de tres poboacións ao longo do 
tempo, analízanse as relacións que se establecen no ecosistema entre as tres especies e a 
forma en que unhas inflúen nas outras, a través das relacións tróficas. É unha actividade que 
relaciona diversos conceptos vistos na unidade.

Para resolver as actividades 35 e 37 requírese a interpretación de debuxos e gráficas.

Comunicación lingüística
NO RECANTO DA LECTURA, A invasión das estrelas de mar, páx. 141, precísase relacionar 
diversos contidos para comprender e tirar conclusións do texto. As preguntas fomentan a 
capacidade de síntese e a formación dunha imaxe temporal dos diversos acontecementos 
que ocorren nos arrecifes; ademais, permiten chegar de xeito intuitivo á mesma conclusión 
que formula o autor.

Matemática
A actividade 27 require o emprego de operacións matemáticas sinxelas, por medio das que 
se poden calcular algúns dos parámetros tróficos dos ecosistemas, como pode ser a súa 
produtividade.

A actividade 37 e mais as restantes actividades da epígrafe UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, 
requiren unha correcta interpretación das gráficas. 

Social e cidadá
O texto de introdución á unidade salienta a catástrofe provocada polo buque Prestige cando 
afundiu  na  costa  galega  no  ano  2002,  vertendo  milleiros  de  toneladas  de  fuel.  Daquel 
acontecemento  pódense  salientar  dous  aspectos  principais:  a  masiva  colaboración  de 
voluntarios  para  limpar  a  vertedura  e  o  impacto  que  sufriron  tanto  as  costas  como  os 
pescadores que vivían dos recursos mariños. Ademais, pódense comentar as consecuencias 
que a longo prazo tivo a vertedura sobre os ecosistemas e a saúde das persoas.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación ambiental
Esta unidade pretende desenvolver  a conciencia ecolóxica nos alumnos e alumnas.  Para 
apreciar o valor dos ecosistemas, deben coñecer e comprender o seu funcionamento, valorar 
os posibles cambios, e a incidencia dos mesmos. Estes coñecementos permitiranlles actuar e 
tomar partido con maior rigor e obxectividade na defensa do medio natural.

Nesta  unidade  valóranse  as  consecuencias  de  certos  impactos  no  medio,  como  son  a 
destrución  de  hábitat,  a  sobreexplotación  de  recursos  naturais,  os  incendios  ou  a 
contaminación  producida  por  certos  procesos  industriais.  É  importante  que  os  alumnos 
reflexionen  sobre  estes  temas  e  comprendan  o  valor  da  protección  do  medio  e  o 
desenvolvemento sustentable.

Unidade 7. O relevo e a súa modelaxe

OBXECTIVOS
1. Coñecer os conceptos de relevo e paisaxe relacionándoos co seu carácter cambiante.
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2. Observar a acción dos axentes xeolóxicos externos sobre os materiais superficiais para 
interpretar a modelaxe da paisaxe.

3. Describir as etapas dos procesos xeolóxicos externos e a súa relación coas formas do 
relevo. 

4. Estudar as principais formas de relevo terrestre.

5. Entender os diferentes relevos en función do proceso que os orixinou.

6. Analizar os diversos factores que condicionan a modelaxe da paisaxe.

CONTIDOS

Conceptos

• Relevo e paisaxe. (Obxectivo 1)

• Procesos  xeolóxicos  externos.  Meteorización,  erosión,  transporte  e  sedimentación. 
(Obxectivos 2 e 3)

• Cuncas sedimentarias. (Obxectivos 2 e 3)

• Principais relevos terrestres. (Obxectivo 4)

• Modelaxe fluvial e torrencial. (Obxectivos 3, 4 e 5)

• Modelaxe eólica. (Obxectivos 3, 4 e 5)

• Modelaxe litoral. (Obxectivos 3, 4 e 5)

• Modelaxe glaciaria. (Obxectivos 3, 4 e 5)

• Modelaxe cárstica. (Obxectivos 3, 4 e 5)

• Factores que condicionan a modelaxe. (Obxectivos 6 e 7)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Interpretación  de  fotografías,  esquemas  e  mapas  que  mostren  diversos  tipos  de 
modelaxe.

• Relación dos diversos factores, axentes e procesos implicados na modelaxe dun relevo.

• Elaboración de presentacións dixitais sobre os distintos tipos de modelaxe

Actitudes

• Apreciar a variedade de paisaxes españolas.

• Valorar  positivamente  aquelas  actividades  humanas  que  minimizan  os  efectos  da 
contaminación e da degradación do medio.

• Adoptar un posicionamento crítico ante todas as actuacións que producen impactos sobre 
a paisaxe.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, páx. 161, explica a situación dos diferentes desertos que se 
poden localizar sobre a superficie terrestre. Introduce un tema importante para a formación 
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do relevo como é o dos sistemas morfoclimáticos, que relaciona directamente a modelaxe do 
relevo co clima da zona onde se atopa.

A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS,  Reelaboración dun depósito torrencial polas ondas, 
páx. 159, propón realizar unha experiencia no laboratorio que simule as condicións ás que se 
ven  expostos  os  materiais  dun  depósito  torrencial,  neste  caso  ante  a  acción  do  axente 
xeolóxico  litoral.  É  unha forma fácil  de  simular  o  lavado  dos  sedimentos  producido  pola 
acción da auga en movemento. As cuestións que se propón son útiles para pór en práctica 
tanto os contidos da unidade como os que se poden deducir coa propia experiencia adquirida 
a partir de observacións. Tamén é importante a interpretación que se realiza dunha imaxe 
real dun depósito torrencial.

Nas actividades 31, 33, 34, 35 e 40 requírese a interpretación de fotografías e debuxos.

As actividades desta unidade potencian a aprendizaxe significativa dos contidos.

Comunicación lingüística
As diversas maneiras de formular os enunciados das actividades desenvolven nos alumnos a 
capacidade  de  saber  analizar  e  expresar  os  contidos  de  xeitos  distintos.  Moitas  das 
actividades, como a 8, 10, 14 e 15, requiren que o alumno xustifique as respostas.

A interpretación de debuxos e esquemas é imprescindible para comprender os contidos que 
se refiren á modelaxe do relevo.

NO RECANTO DA LECTURA, O país da terra amarela, páx. 163, achéganos a unha paisaxe 
afastada do noso contorno, como é a orixinada por depósitos de loess.

Nas actividades trabállase en certa medida a capacidade de diferenciar hipóteses de feitos, 
exercicio que pode ser complementario a outras cuestións sobre o método científico. 

Cultural e artística
Os apartados que mostran os diversos tipos de modelaxes, permitirán aos alumnos percibir, 
apreciar e comprender a beleza das paisaxes e a dinámica dos relevos. As paisaxes poden 
ser analizadas tamén con criterios estéticos propios, aínda que esta unidade se refira á súa 
orixe e posible evolución.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación ambiental
Con esta unidade os alumnos comprenderán os cambios continuos que ocorren no relevo e 
nas paisaxes.  Estes  poden ter  unha orixe  natural  ou  antrópica.  As  actividades  humanas 
poden  cambiar,  por  exemplo,  a  dinámica  dos ríos  coa construción  de pantanos,  frear  a 
erosión producida por augas salvaxes con noiros, ou a xerada polas ondas con diques.

O  coñecemento  dos  factores  que  condicionan  o  relevo  e  os  procesos  que  ocorren, 
permitiranos realizar unha correcta interpretación da paisaxe. Moitas catástrofes poderíanse 
evitar cun coñecemento profundo dalgúns procesos xeolóxicos, como os relacionados, por 
exemplo, coa construción de vivendas e obras públicas en zonas de risco de inundacións ou 
avalanchas.

Unidade 8. Estrutura e dinámica da Terra

OBXECTIVOS
1. Analizar a composición e a estrutura interna da Terra.

2. Estudar o ciclo das rochas e coñecer as que predominan nas diferentes capas da Terra.
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3. Coñecer as diversas teorías que explican a orixe dos relevos.

4. Coñecer as evidencias da deriva continental achegadas por Wegener.

5. Describir as evidencias e as hipóteses que orixinaron a teoría da tectónica de placas.

6. Describir a composición das placas litosféricas e os seus movementos relativos.

7. Comprender os fenómenos asociados ao contacto entre as placas.

8. Valorar o avance científico recoñecendo a provisionalidade das teorías científicas.

CONTIDOS

Conceptos

• Estrutura, características e composición interna da Terra. (Obxectivo 1)

• O ciclo das rochas. (Obxectivo 2)

• Teorías fixistas e mobilistas. (Obxectivos 3 e 8)

• A deriva continental de Wegener. (Obxectivos 4 e 8)

• A teoría da tectónica de placas: desenvolvemento e consecuencias. (Obxectivos 5 e 8)

• Probas da tectónica de placas. (Obxectivos 4 e 5)

• As placas litosféricas. (Obxectivo 6)

• Bordos construtivos, pasivos, destrutivos e de colisión. (Obxectivos 6 e 7)

• Fenómenos e estruturas asociados aos bordos de placa. (Obxectivo 7)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Observación  e  análise  de  diversos  mapas  e  esquemas  relacionados  con  procesos 
tectónicos.

• Interpretación desde a tectónica de placas da distribución actual dos continentes.

• Elaboración de maquetas.

Actitudes

• Curiosidade  por  coñecer  os  efectos  que  produce  a  dinámica  interna  da  Terra  na 
superficie terrestre.

• Recoñecer  a  provisionalidade  das  teorías  científicas  no  marco  do  desenvolvemento 
científico.

• Mostrar interese pola orixe, causas e efectos dos terremotos e dos volcáns.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Coñecemento e interacción co mundo físico
A sección  CIENCIA NAS TÚAS MANS,  Reconstrución  de Panxea,  páx.  183,  permítenos 
desenvolver  unha  práctica  que intuitivamente  podería  servir  para  desacreditar  as  teorías 
fixistas que prevaleceron nos ambientes científicos durante tantos anos.

Esta epígrafe  permítenos observar  o  pasado  dos nosos continentes,  cando se atopaban 
unidos formando Panxea.
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UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, O neocatastrofismo, páx 185, introduce un tema científico que, 
igual  ca  outros  moitos  que  quedaran  case  esquecidos,  grazas  ás  novas  técnicas  de 
investigación e aos novos recursos que teñen á súa disposición os xeólogos se recuperou 
cunha nova visión máis actualizada.

A  epígrafe  relaciona  o  termo neocatastrofismo con  outros  que  explican  novas  hipóteses 
relativas ao proceso evolutivo  dos seres vivos,  as cuestións  fan reflexionar  aos alumnos 
sobre o carácter multidisciplinar co que desde a ciencia se pretende explicar a realidade.

A resolución de moitas das actividades desta unidade require a interpretación de mapas, 
debuxos e esquemas. Para iso débese extrapolar e deducir a evolución dos acontecementos 
xeolóxicos a través das figuras do texto.

Comunicación lingüística
As  actividades  6  e  11,  que  remiten  ao  anexo  conceptos  clave,  fomentan  a  busca  de 
información no dicionario.

Ao longo da unidade é necesaria a realización de debuxos e esquemas como medio para 
comprender os conceptos, como se pide nas actividades 7 e 9.

NO RECANTO DA LECTURA,  Nunha zorra polo fondo do mar,  páx.  187, a comprensión 
lectora é necesaria para tirar información do texto co obxecto de responder as preguntas e 
atopar a relación entre o título que se propón na actividade 55 e as ideas desenvolvidas no 
texto.

Social e cidadá
O  texto  de  introdución  á  unidade  salienta  o  carácter  imprevisible  dos  acontecementos 
provocados  pola  dinámica  interna.  Dionisio  Pulido  narra  como  comezou  unha  erupción 
volcánica no seu propio campo de millo. Hoxe en día os terremotos e as erupcións volcánicas 
continúan a provocar graves catástrofes humanitarias en moitos países.

É importante tomar conciencia de que a colaboración cidadá e a axuda internacional son 
fundamentais cando teñen lugar estes sucesos repentinos.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación ambiental
A  dinámica  interna  caracterízase  pola  magnitude  dos  seus  efectos  sobre  a  superficie 

terrestre.
En moitos casos, as erupcións volcánicas ou os efectos que os terremotos producen sobre o 

medio  producen  un  tremendo  impacto,  o  que  nos  permite  comprender  a 
provisionalidade do relevo e da paisaxe.

Educación para a saúde 
En  España  os  riscos  sísmicos  son  escasos,  aínda  que  algunhas  comunidades,  como 

Andalucía, adoitan sufrir terremotos de baixa intensidade.
Os alumnos deben coñecer as normas básicas de protección en caso de catástrofe, así como 

as técnicas de primeiros auxilios e os protocolos de evacuación en lugares públicos. 

Unidade 9. Manifestacións da dinámica terrestre

OBXECTIVOS
1. Coñecer a estrutura interna da Terra e as manifestacións relacionadas coa súa dinámica.

2. Establecer  a  relación  entre  o  ascenso  convectivo  do  magma  e  as  manifestacións 
superficiais.
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3. Explicar as características e os procesos asociados á subdución das placas litosféricas.

4. Coñecer a orixe das grandes cordilleiras, dos arcos de illas e dos oróxenos térmicos.

5. Estudar a orixe das deformacións das rochas no marco da tectónica de placas.

6. Comprender que a formación e a evolución da paisaxe é resultado da interacción entre a 
dinámica interna e externa.

7. Saber interpretar os riscos xeolóxicos, a súa prevención e as medidas adoptadas para 
paliar os seus efectos.

CONTIDOS

Conceptos

• A dinámica interna: movementos convectivos. (Obxectivo 1)

• Penachos térmicos e puntos quentes. (Obxectivos 1 e 2)

• Fenómenos asociados ás dorsais oceánicas. (Obxectivo 2)

• Fenómenos asociados ás zonas de subdución. (Obxectivo 3)

• Oróxenos e arcos de illas. (Obxectivo 4)

• Deformación das rochas. Clasificación. (Obxectivo 5)

• Evolución do relevo. Procesos internos e externos. (Obxectivo 6)

• Riscos xeolóxicos. Medidas de previsión, prevención e predición. (Obxectivo 7)

Procedementos, destrezas e habilidades

• Relación dos movementos convectivos coas súas manifestacións sobre a superficie.

• Explicación do comportamento das rochas ante un tipo de esforzo.

• Diferenciación  dos  distintos  tipos  de  deformacións:  pregamentos,  diáclases,  fallas  e 
mantos de corremento.

• Interpretación  de  esquemas  relacionados  coa  estrutura  da  litosfera  e  cos  riscos 
xeolóxicos asociados.

Actitudes

• Interese polo estudo dos riscos xeolóxicos naturais como forma de previr as catástrofes 
volcánicas e sísmicas.

• Interese polos avances científicos relacionados co estudo do interior da Terra.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, páx. 205, permítenos coñecer os primeiros obxectivos que tiña 
encomendados a misión Viking. A busca de vida no planeta Marte foi un dos retos da ciencia. 
Ademais,  cítase  a  idea  que  desenvolveu  James  Lovelock  en  relación  á  atmosfera.  Isto 
permitiranos reflexionar e debater desde un punto de vista obxectivo, pondo en práctica os 
coñecementos  adquiridos  na  unidade  sobre  os  procesos  internos  do  noso  planeta  e  a 
extrapolación ás condicións de Marte.
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A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS,  Formación dun penacho térmico, páx. 203, propón 
simular  no  laboratorio  as  correntes  de  convección  que  se  producen  no  manto.  Esta 
experiencia permite explicar os fenómenos que ocorren desde que os materiais parten do 
manto ata que chegan á base da litosfera.

Nas actividades 17, 27, 29 e 31 requírese a interpretación de esquemas para a realización 
correcta das actividades.

Comunicación lingüística
A  actividade  13  remite  ao  anexo  conceptos  clave,  deste  xeito  foméntase  a  busca  de 
información no dicionario. Outras actividades, como a 4, 5, 7 e 8, requiren unha interpretación 
correcta dos esquemas, xa que os alumnos deben explicar a causa de certos sucesos.

Nesta unidade débense interpretar diversos esquemas e debuxos, entre os que salientan os 
que fan referencia aos fenómenos convectivos, á formación dos oróxenos ou ás explicacións 
sobre os tipos de deformacións que poden sufrir as rochas.

NO  RECANTO  DA  LECTURA,  A  pluma  xigante,  páx.  207,  proponse  unha  lectura  que 
reflexiona sobre os efectos do ascenso de magma en zonas mariñas.

Co texto pódense identificar e valorar acontecementos como os ocorridos en 1986 no estreito 
Xoán de Fuca e tirar conclusións relativas ás diferenzas existentes entre a realidade dun 
proceso xeolóxico e a interpretación que se dá dese proceso nunha novela de ficción.

Matemática
Algunhas actividades, como a 1 e a 35, requiren a interpretación de gráficas sinxelas.

Autonomía e iniciativa persoal
Coa actividade proposta na epígrafe CIENCIA NAS TÚAS MANS ponse en práctica unha 
experiencia que se pode realizar en equipo.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación ambiental
Nas últimas décadas desenvolvéronse unha serie de medidas de predición, que nos permiten 
coñecer coa maior antelación posible o momento e o lugar en que se pode producir unha 
catástrofe  debida  a  algunhas  manifestacións  de  procesos  internos,  como  terremotos, 
tsunamis  ou erupcións  volcánicas.  Os Sistemas de Alerta  Temperá (SAT) aumentaron a 
seguridade  nas  zonas  en  que  se  sofren  con  maior  frecuencia  os  efectos  derivados  da 
dinámica interna e externa.
Aínda que os riscos xeolóxicos afectan máis a unhas zonas ca a outras, todos debemos 
coñecer as normas básicas de actuación e comportamento ante unha emerxencia. No centro 
débense  potenciar  as  actividades  que  realizan  simulacros  de  evacuación  ante  calquera 
emerxencia.

Unidade 10. A historia do noso planeta

OBXECTIVOS
1. Coñecer as diferentes teorías que explican os cambios xeolóxicos.

2. Comprender  o  significado  do  tempo  xeolóxico  e  as  diferenzas  entre  xeocronoloxía 
absoluta e relativa.

3. Resolver  problemas  simples  de  datación  relativa,  aplicando  os  principios  de 
superposición de estratos, superposición de procesos e correlación.

4. Recoñecer o significado dos fósiles na explicación do pasado xeolóxico da Terra.
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5. Coñecer a escala de tempo xeolóxico, así como os criterios utilizados para realizar as 
divisións na historia do noso planeta.

6. Explicar  os  principais  acontecementos  xeolóxicos,  climáticos  e  biolóxicos  que  tiveron 
lugar ao longo da historia da Terra.

7. Recoñecer algúns animais e plantas característicos de cada era.

8. Coñecer os principais acontecementos da historia xeolóxica de España.

CONTIDOS

Conceptos

• A idade da Terra. Actualismo e uniformitarismo. (Obxectivo 1)

• Datación absoluta e relativa. (Obxectivo 2)

• Principios de xeocronoloxía relativa. (Obxectivos 2 e 3)

• Fósiles. O proceso de fosilización. (Obxectivos 3 e 4)

• Escala de tempo xeolóxico. (Obxectivo 5)

• Os eóns, as eras e os períodos da historia do planeta. (Obxectivos 5 e 6)

• As eras. Acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos. (Obxectivo 6)

• As eras. Características da vexetación e da fauna. (Obxectivo 7) 

Procedementos, destrezas e habilidades

• Interpretación de debuxos  e  esquemas de fósiles,  series  estratigráficas  e  escalas  do 
tempo xeolóxico.

• Diferenciación dos métodos de datación e da súa aplicación en paleontoloxía.

• Observación dos grandes cambios que sucederon ao longo da historia.

• Relación entre os distintos ambientes do pasado e os seres que os habitaban.

Actitudes

• Interese polo coñecemento da historia e os fenómenos que sucederon na Terra.

• Recoñecer  a especie  humana como principal  responsable  dos cambios que se están 
producindo na actualidade.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN

Coñecemento e interacción co mundo físico
A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS,  Elaboración dunha colección de réplicas de fósiles, 
páx.  227,  ensina  aos alumnos un  procedemento  sinxelo  co  que poder  facer  réplicas  de 
fósiles. Coa realización das actividades, adquírense os mecanismos e a metodoloxía precisa 
para realizar unha correcta catalogación das diferentes especies fósiles, así como a elección 
do mellor método para a realización da réplica, xa sexa por medio dun molde ou polo método 
do calco.
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UN  DEBATE  CIENTÍFICO,  Como  xurdiu  o  voo  das  aves?,  páx.  229,  traballa  un  tema 
interesante,  que  suscitará  a  curiosidade  entre  os  alumnos.  Para  analizar  e  resolver  as 
actividades cómpre coñecer e relacionar os contidos vistos na unidade e utilizar algúns dos 
coñecementos  que  se adquiriron  ao  longo  do curso,  principalmente  os  relacionados  coa 
unidade 4.

Nalgunhas actividades requírese a interpretación de debuxos que mostran os ambientes das 
distintas eras co ánimo de que identifiquen as especies máis características que habitaron a 
Terra ao longo da historia. Na actividade 29 requírese interpretar e ordenar acontecementos 
do pasado a partir dun corte xeolóxico.

Comunicación lingüística
As actividades 5, 10 e 12 remiten ao anexo conceptos clave. Así,  foméntase a busca de 
información no dicionario.

Esta unidade desenvolve a capacidade de expresión e o tratamento de diferentes fontes de 
información,  necesarias para realizar  unha interpretación global  dos  acontecementos  que 
ocorreron no pasado.

Os esquemas e as figuras axudan a comprender mellor a secuencia da historia da Terra.

O RECANTO DA LECTURA, O descubrimento do tempo, páx. 231, fala sobre as diferentes 
especies que habitaron a Terra no pasado, as relacións que mantiveron e a súa influencia 
sobre o medio.

O texto reflexiona sobre a evolución da Terra a través do papel que exerceron as distintas 
especies.

EDUCACIÓN EN VALORES
Educación ambiental
A  fractura  e  o  movemento  dos  continentes  produciu  cambios  importantes  a  nivel 

medioambiental  ao  longo  da  historia.  A  aparición  de  novas  especies  foi  unha  das 
consecuencias máis importantes.

O coñecemento do pasado do noso planeta  baseouse no estudo de diferentes procesos 
xeolóxicos e biolóxicos. A análise de certos sedimentos achegounos información sobre 
os ambientes e os climas do pasado;  así mesmo, o estudo dos fósiles permitiunos 
coñecer mellor os seres que habitaron os distintos ecosistemas.

Coñecer  a historia da Terra fainos tomar conciencia da nosa propia especie:  somos uns 
habitantes novos no planeta e, malia iso, en pouco tempo provocamos profundos cambios 
nel. É importante reflexionar sobre a nosa capacidade para influír na natureza. 
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3.  5  PROGRAMACIÓN  DO  ÁMBITO  CIENTÍFICO  DE  PDC   
(programa  de  diversificación  curricular).  Competencias, 
obxectivos  xerais,  contidos,  metodoloxía,  instrumentos  e 
criterios de avaliación.

CONTRIBUCIÓN  DO  ÁMBITO  CIENTÍFICO  Á  ADQUISICIÓN  DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

O carácter  integrador  do  ámbito  fai  que  a  súa  aprendizaxe  contribúa  á  adquisición  das 

seguintes competencias básicas:

CIENCIAS DA NATUREZA  

Coñecemento e interacción co mundo físico
A maior parte dos contidos de ciencias da natureza ten unha incidencia directa na adquisición 

desta  competencia.  Precisamente  o  mellor  coñecemento  do  mundo  físico  require  a 

aprendizaxe  dos  conceptos  e  procedementos  esenciais  de  cada  unha  das  ciencias  da 

natureza e o manexo das relacións entre eles: de causalidade ou de influencia, cualitativas 

ou cuantitativas, e require así mesmo a habilidade para analizar sistemas complexos, nos 

que  interveñen  varios  factores.  Pero  esta  competencia  tamén  require  as  aprendizaxes 

relativas ó modo de xerar o coñecemento sobre os fenómenos naturais. É necesario lograr a 

familiarización co traballo científico, para o tratamento de situacións de interese, e co seu 

carácter creativo: dende a discusión acerca da interese das situacións propostas e a análise 

cualitativa, significativa das mesmas, que axude a comprender e a delimitar as situacións 

propostas,  pasando  pola  formulación  de  hipóteses  e  inferencias  fundamentadas  e  a 

elaboración  de  estratexias  para  obter  conclusións,  incluíndo,  no  seu  caso,  deseños 

experimentais, até a análise dos resultados.

Algúns aspectos desta competencia requiren, ademais, unha atención precisa. É o caso, por 

exemplo, do coñecemento do propio corpo e as relacións entre os hábitos e as formas de 

vida e a saúde.  Tamén o son as implicacións que a actividade humana e,  en particular, 

determinados hábitos sociais e a actividade científica e tecnolóxica teñen no medio ambiente. 

Neste senso é necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación ou de rexeitamento 

do papel da tecnociencia, favorecendo o coñecemento dos grandes problemas ós que se 
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enfronta  hoxe  a  humanidade,  a  procura  de  solucións  para  avanzar  cara  ó  logro  dun 

desenvolvemento sostible e a formación básica para participar, razoadamente, na necesaria 

toma de decisións en torno ós problemas locais e globais.

Competencia matemática
A competencia  matemática  está  intimamente  asociada  ás  aprendizaxes  das Ciencias  da 

natureza. A utilización da linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais, para 

analizar causas e consecuencias e para expresar datos e ideas sobre a natureza proporciona 

contextos  numerosos  e  variados  para  poñer  en  xogo  os  contidos  asociados  a  esta 

competencia e, con iso, dá sentido a esas aprendizaxes. Pero contribúese dende as Ciencias 

da Natureza á competencia matemática na medida que se insista na utilización axeitada das 

ferramentas  matemáticas  e  na  súa  utilidade,  na oportunidade  do seu uso  e  na elección 

precisa  dos  procedementos  e  formas  de  expresión  acordes  co  contexto,  coa  precisión 

requirida e coa finalidade que se persiga. Por outra parte no traballo científico preséntanse a 

miúdo  situacións  de resolución  de  problemas  de formulación  e  solución  máis  ou  menos 

abertas, que esixen poñer en xogo estratexias asociadas a esta competencia.

Tratamento da información e competencia dixital
O  traballo  científico  ten  tamén  formas  específicas  para  a  procura,  recollida,  selección, 

procesamento  e  presentación  da  información  que  se  utiliza  ademais  en  moi  diferentes 

formas: verbal, numérica, simbólica ou gráfica. A incorporación de contidos relacionados con 

todo iso fai posibles a contribución destas materias ao desenvolvemento da competencia no 

tratamento  da  información  e  competencia  dixital.  Así,  favorece  a  adquisición  desta 

competencia a mellora nas destrezas asociadas á utilización de recursos frecuentes  nas 

materias  como  son  os  esquemas,  mapas  conceptuais,  etc.,  así  como  a  produción  e 

presentación de memorias,  textos,  etc.  Por outra parte, na faceta de competencia dixital, 

tamén se contribúe a través da utilización das tecnoloxías da información e a comunicación 

na aprendizaxe das ciencias para comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular 

e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc. Trátase dun recurso útil 

no campo das ciencias da natureza e que contribúe a mostrar unha visión actualizada da 

actividade  científica.

Competencia social e cidadá
A contribución  das  Ciencias  da natureza  á  competencia  social  e  cidadá  está  ligada,  en 

primeiro lugar,  ao papel  da ciencia  na preparación de futuros cidadáns dunha sociedade 

democrática para a súa participación activa na toma fundamentada de decisións; e iso polo 
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papel  que  xoga  a  natureza  social  do  coñecemento  científico.  A  alfabetización  científica 

permite  a  concepción  e  tratamento  de  problemas  de  interese,  a  consideración  das 

implicacións e perspectivas abertas polas investigacións realizadas e a toma fundamentada 

de decisións colectivas nun ámbito de crecente importancia no debate social.

En segundo lugar, o coñecemento de como se produciron determinados debates que foron 

esenciais  para  o  avance  da  ciencia,  contribúe  a  entender  mellor  cuestións  que  son 

importantes para comprender a evolución da sociedade en épocas pasadas e analizar  a 

sociedade  actual.  Se  ben  a  historia  da  ciencia  presenta  sombras  que  non  deben  ser 

ignoradas, o mellor desta contribuíu á liberdade do pensamento e á extensión dos dereitos 

humanos. A alfabetización científica constitúe unha dimensión fundamental da cultura cidadá, 

garantía, á súa vez, de aplicación do principio de precaución, que se apoia nunha crecente 

sensibilidade social  fronte ás implicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas ou o medio.

Competencia en comunicación lingüística
A contribución desta materia á competencia en comunicación lingüística realízase a través de 

dúas vías. Por unha parte, a configuración e a transmisión das ideas e informacións sobre a 

natureza  poñen  en  xogo  un  modo  específico  de  construción  do  discurso,  dirixido  a 

argumentar  ou  a  facer  explícitas  as  relacións,  que  só  se  logrará  adquirir  dende  as 

aprendizaxes  destas  materias.  O  coidado  na  precisión  dos  termos  utilizados,  no 

encadeamento axeitado das ideas ou na expresión verbal das relacións fará efectiva esta 

contribución. Por outra parte, a adquisición da terminoloxía específica sobre os seres vivos, 

os obxectos e os fenómenos naturais fai posible comunicar axeitadamente unha parte moi 

relevante  das experiencia  humana e  comprender  suficientemente  o  que  outros  expresan 

sobre ela.

Competencia para aprender a aprender
Os contidos asociados á forma de construír e transmitir o coñecemento científico constitúen 

unha oportunidade para o desenvolvemento da competencia para aprender a aprender. A 

aprendizaxe ao longo da vida, no caso do coñecemento da natureza, vaise producindo pola 

incorporación de informacións provenientes nunhas ocasións da propia experiencia e noutras 

de  medios  escritos  ou  audiovisuais.  A  integración  desta  información  na  estrutura  de 

coñecemento  de  cada  persoa  prodúcese  se  se  teñen  adquiridos  en  primeiro  lugar  os 

conceptos esenciais ligados ao noso coñecemento do mundo natural e, en segundo lugar, os 

procedementos de análise de causas e consecuencias que son habituais nas ciencias da 

natureza, así como as destrezas ligadas ao desenvolvemento do carácter tentativo e creativo 
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do traballo científico, a integración de coñecementos e busca de coherencia global, e a auto 

e interregulación dos procesos mentais.

Autonomía e iniciativa persoal
A énfase na formación dun espírito crítico, capaz de cuestionar dogmas e desafiar prexuízos, 

permite contribuír ao desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal. É importante, neste 

sentido, sinalar o papel da ciencia como potenciadora do espírito crítico nun sentido máis 

profundo: a aventura que supón enfrontarse a problemas abertos, participar na construción 

tentativa de solucións,  en definitiva, a aventura de facer ciencia. En canto á faceta desta 

competencia  relacionada  coa  habilidade  para  iniciar  e  levar  a  cabo  proxectos,  poderase 

contribuír a través do desenvolvemento da capacidade de analizar situacións valorando os 

factores que incidiron nelas e as consecuencias que poden ter.  O pensamento hipotético 

propio do quefacer científico pódese, así, transferir outras situacións.

MATEMÁTICAS

Competencia matemática
Pode entenderse que todo o currículo da materia contribúe á adquisición da competencia 

matemática,  posto  que  a  capacidade  para  utilizar  distintas  formas  de  pensamento 

matemático, co obxecto de interpretar e describir a realidade e actuar sobre ela, forma parte 

do propio obxecto de aprendizaxe. Todos os bloques de contidos están orientados a aplicar 

aquelas  destrezas  e  actitudes  que  permiten  razoar  matematicamente,  comprender  unha 

argumentación matemática e expresarse e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando 

as  ferramentas  axeitadas  e  integrando  o  coñecemento  matemático  con  outros  tipos  de 

coñecemento  para obter  conclusións,  reducir  a  incerteza e  para  enfrontarse a situacións 

cotiás de diferente grao de complexidade.

Convén sinalar  que non todas as formas de ensinar  matemáticas contribúen  por  igual  á 

adquisición da competencia matemática: a énfase na funcionalidade das aprendizaxes, a súa 

utilidade para comprender o mundo que nos rodea ou a mesma selección de estratexias para 

a  resolución  dun  problema,  determinan  a  posibilidade  real  de  aplicar  as  matemáticas  a 

diferentes campos de coñecemento ou a distintas situacións da vida cotiá.

Coñecemento e a interacción co mundo físico
A  discriminación  de  formas,  relacións  e  estruturas  xeométricas,  especialmente  co 

desenvolvemento da visión espacial e a capacidade para transferir formas e representacións 
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entre o plano e o espazo, contribúe a afondar a competencia en coñecemento e interacción 

co mundo físico. A modelización constitúe outro referente nesta mesma dirección. Elaborar 

modelos esixe identificar  e seleccionar  as características relevantes dunha situación real, 

representala  simbolicamente  e  determinar  pautas  de  comportamento,  regularidades  e 

invariantes  a  partir  das  que  poder  facer  predicións  sobre  a  evolución,  a  precisión  e  as 

limitacións do modelo.

Tratamento da información e competencia dixital
A incorporación de ferramentas tecnolóxicas como recurso didáctico para a aprendizaxe e 

para  a  resolución  de  problemas  contribúe  a  mellorar  a  competencia  en  tratamento  da 

información e competencia dixital  dos estudantes,  do mesmo modo que a utilización das 

linguaxes gráfica e estatística axuda a interpretar mellor a realidade expresada polos medios 

de comunicación.  Non menos importante resulta a interacción entre os distintos tipos de 

linguaxe: natural, numérico, gráfico, xeométrico e alxébrico como forma de ligar o tratamento 

da información coa experiencia dos alumnos. Durante o presente curso disporemos na aula 

de  4  netbooks  conectados  á  rede  e  un  canón  videoproxector  o  que  facilitará  o 

desenvolvemento desta competencia.

Competencia en comunicación lingüística
As matemáticas contribúen á competencia en comunicación lingüística xa que son concibidas 

como  unha  área  de  expresión  que  utiliza  continuamente  a  expresión  oral  e  escrita  na 

formulación e expresión das ideas.

Por iso, en todas as relacións de ensino e aprendizaxe das matemáticas e en particular na 

resolución de problemas, adquire especial importancia a expresión tanto oral coma escrita 

dos  procesos  realizados  e  dos  razoamentos  seguida,  posto  que  axudan  a  formalizar  o 

pensamento. A propia linguaxe matemática é, en si mesmo, un vehículo de comunicación de 

ideas que destaca pola precisión nos seus termos e pola súa gran capacidade para transmitir 

conxecturas grazas a un léxico propio de carácter sintético, simbólico e abstracto.

Competencia cultural e artística
As matemáticas contribúen á competencia en expresión cultural e artística porque o mesmo 

coñecemento matemático é expresión universal da cultura, sendo, en particular, a xeometría 

parte  integral  da  expresión  artística  da  humanidade  ao  ofrecer  medios  para  describir  e 

comprender o mundo que nos rodea e apreciar a beleza das estruturas que creou. Cultivar a 

sensibilidade e a creatividade, o pensamento diverxente, a autonomía e o apaixonamento 

estético son obxectivos desta materia.
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Autonomía e iniciativa persoal
Os propios procesos de resolución de problemas contribúen de forma especial a fomentar a 

autonomía e iniciativa persoal porque se utilizan para planificar estratexias, asumir retos e 

contribúen a convivir coa incerteza controlando ao mesmo tempo os procesos de toma de 

decisións. 

Competencia para aprender a aprender
As  técnicas  heurísticas  que  desenvolve  constitúen  modelos  xerais  de  tratamento  da 

información  e  de  razoamento  e  consolida  a  adquisición  de  destrezas  involucradas  na 

competencia  de  aprender  a  aprender  tales  como  a  autonomía,  a  perseveranza,  a 

sistematización, a reflexión crítica e a habilidade para comunicar con eficacia os resultados 

do propio traballo.

Competencia social e cidadá
A  achega  á  competencia  social  e  cidadá  dende  a  consideración  da  utilización  das 

matemáticas para describir fenómenos sociais. As matemáticas, fundamentalmente a través 

da  análise  funcional  e  da  estatística,  achegan  criterios  científicos  para  predicir  e  tomar 

decisións.  Tamén  se  contribúe  a  esta  competencia  enfocando  os  erros  cometidos  nos 

procesos de resolución de problemas con espírito construtivo, o que permite de paso valorar 

os puntos de vista alleos en plano de igualdade cos propios como formas alternativas de 

abordar unha situación.

Coa finalidade de tratar a adquisición das competencias dende unha perspectiva integradora 

e multidisciplinar, neste PDC 2 proxectos interdisciplinares, un tomando como eixo 

vertebrador o comedor escolar, alimentación e nutrición, e o outro un blogue de promoción 

turística da comarca.

OBXECTIVOS XERAIS
1. Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza para 

interpretar  os  fenómenos  naturais,  así  como para  analizar  e  valorar  as  repercusións  de 

desenvolvementos tecnocientíficos e as súas aplicacións.

2.  Mellorar  a  capacidade  de  pensamento  reflexivo  e  incorporar  á  linguaxe  e  modos  de 

argumentación  as  formas  de  expresión  e  razoamento  matemático,  tanto  nos  procesos 

matemáticos ou científicos coma nos distintos ámbitos da actividade humana.

3. Recoñecer e formular situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos, 

aplicando,  na  resolución  de  problemas,  estratexias  coherentes  cos  procedementos  das 

matemáticas e as ciencias:  elaboración de hipótese e estratexias de resolución,  deseños 
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experimentais,  a análise de resultados,  a consideración de aplicacións e repercusións do 

estudo realizado e a busca de coherencia global.

4. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando a linguaxe oral e escrita 

con  propiedade,  interpretar  diagramas,  gráficas,  táboas  e  expresións  matemáticas 

elementais,  así  como  comunicar  a  outras  argumentacións  e  explicacións  no  ámbito  da 

ciencia.

5. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar técnicas 

de  recollida  da  información  e  procedementos  de  medida,  realizar  a  análise  dos  datos 

mediante o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos apropiados a cada 

situación.

6.  Obter  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fontes,  incluídas  as 

tecnoloxías da información e a comunicación, e empregala, valorando o seu contido, para 

fundamentar e orientar traballos sobre temas científicos.

7. Identificar os elementos matemáticos e científicos presentes nos medios de comunicación, 

Internet,  publicidade  ou  outras  fontes  de  información  e  adoptar  actitudes  críticas 

fundamentadas  no  coñecemento  para  analizar,  individualmente  ou  en  grupo,  estes 

elementos.

8. Utilizar  de forma axeitada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras,  ordenadores, 

etc.)  tanto  para realizar  cálculos  como para buscar,  tratar  e representar  informacións de 

índole diversa e tamén como axuda na aprendizaxe.

9. Desenvolver actitudes e hábitos favorables a promoción da saúde persoal e comunitaria, 

facilitando estratexias que permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos 

relacionados coa alimentación, o consumo, as drogodependencias e a sexualidade.

10. Coñecer e valorar as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e o medio, con 

atención particular aos problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e a necesidade 

de busca e aplicación de solucións, suxeitas ao principio de precaución.

11. Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a identificación e 

resolución  de  problemas,  utilizando  distintos  recursos  e  instrumentos  e  valorando  a 

conveniencia  das  estratexias  utilizadas  en  función  da  análise  dos  resultados  e  do  seu 

carácter exacto ou aproximado.

12. Integrar os coñecementos matemáticos e científicos no conxunto de saberes que se van 

adquirindo dende as distintas áreas de modo que poidan empregarse de forma creativa, 

analítica e crítica.

13. Aprender a traballar en equipo, respectando as achegas alleas e asumindo as tarefas 

propias con responsabilidade, valorando este tipo de traballo como un elemento fundamental 

do traballo científico e de investigación.
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CONTIDOS
ÁMBITO CIENTÍFICO 3º ESO
1. Números reais
- Números enteiros

- Números racionais

- Números reais

- Erro absoluto e relativo

- Magnitudes físicas

- Unidades de medida

2. Organización da vida, estatística e probabilidade
- Como se organiza a vida?

- Obtención de enerxía

- Multiplicación das células

- Como se organizan os seres pluricelulares?

- Virus

- Variables estatísticas

- Representacións gráficas

- Medidas de centralización

- Medidas de dispersión

- O azar. Definicións

- A regra de Laplace

3. Ecuacións, sucesións e informática básica
- A linguaxe alxébrica, polinomios e ecuacións

- Identidades notables

- Resolución de ecuacións de primeiro grao

- Resolución de problemas

- Sistemas de ecuacións

- Sucesións

- Progresións aritméticas e xeométricas

- Hardware e software

- Redes informáticas

4. Nutrición e alimentación
- Os nutrientes

- Os alimentos
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- Que debemos comer?

- Cálculos nutricionais

- O aparato dixestivo

- O aparato respiratorio

- O aparato circulatorio

- A excreción e o aparato urinario

- Enfermidades

5. Percepción, comunicación e movemento
- Células do sistema nervioso

- Receptores

- Anatomía do sistema nervioso

- Actos reflexos e voluntarios

- Sistema hormonal

- Glándulas endócrinas e hormonas que producen

- Enfermidades do sistema nervioso

- Enfermidades do sistema hormonal

- O aparato locomotor

- Enfermidades do aparato locomotor

6. Reprodución, inmunidade e saúde
- O aparato reprodutor feminino

- O ciclo menstrual feminino

- O aparato reprodutor masculino

- Fecundación e desenvolvemento embrionario

- Crecemento e desenvolvemento

- Planificación da natalidade

- Enfermidades de transmisión sexual (ETS)

- Saúde e enfermidade

- Defensas contra as infeccións

- Respostas inmunolóxicas non desexables

- Como podemos axudar ao noso sistema inmune?

7. Corpos xeométricos
- Polígonos

- Cuadriláteros

- Poliedros
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- A circunferencia e o círculo

- Corpos de revolución

- A xeometría no noso ámbito

- Fusos horarios

8. Transformacións xeométricas
- O plano

- Transformacións xeométricas

- Translacións e xiros

- Simetrías

- Semellanzas

- Escalas

9. Enerxía
- A enerxía

- Leis da conservación da materia e a enerxía

- Fontes de enerxía

- Enerxías renovables

- Enerxías non renovables

- Como utilizamos a enerxía?

10. Materia e funcións matemáticas
- A materia

- Estados da materia: a teoría cinética

- Funcións

- Funcións afíns

- Cambios de estado

ÁMBITO CIENTÍFICO 4º ESO

1. Números reais e proporcionalidade
- Os números reais

- Potencias de expoñente enteiro

- Notación científica e unidades de medida

- Proporcionalidade

- Porcentaxes
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- Radicais

- A recta real

2. Átomos, elementos e compostos
- Substancias puras e mesturas e separación de mesturas

- Modelos atómicos

- A estrutura do átomo

- Moléculas, elementos e compostos

- Enlace químico

- Formulación e nomenclatura dos compostos químicos segundo a IUPAC

3. Ecuacións e sistemas de ecuacións
- Ecuacións de segundo grao

- Solucións dunha ecuación de segundo grao. Problemas

- Sistemas de ecuacións

4. A Terra, a enerxía externa e sucesos aleatorios
- O Sol: fonte de luz e enerxía

- A Terra

- Dinámica atmosférica

- Técnicas de reconto

- Probabilidade: conceptos básicos

- Sucesos compostos

- Axentes xeolóxicos internos

- Modelado do relevo

- Axentes xeolóxicos externos. Meteorización

5. Axentes xeolóxicos externos e rochas sedimentarias
- Axentes xeolóxicos externos

- Acción xeolóxica das augas superficiais

- Acción xeolóxica das augas subterráneas

- Acción xeolóxica do xeo

- Acción xeolóxica do vento

- Acción xeolóxica do mar

- Rochas sedimentarias

6. Funcións alxébricas e movemento
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- O movemento

- Velocidade

- Funcións

- Ecuación do movemento rectilíneo uniforme

- Aceleración. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado

- Funcións cuadráticas

- Representación gráfica do MRUA

- Taxa de variación media

- Caída libre

- Representación gráfica de funcións no ordenador

7. Ecoloxía, recursos e funcións exponenciais
- Ecoloxía

- Ecosistemas

- Fluxo de enerxía e materia nos ecosistemas

- Recursos naturais

- A función exponencial

8. Cambios químicos e medio
- Reaccións químicas

- Axuste de reaccións químicas

- Tipos de reaccións químicas

- Desenvolvemento sustentable

- A química do noso ámbito

9. Semellanzas de triángulos e forzas
- Triángulos semellantes

- As razóns trigonométricas

- Resolución de triángulos

- As leis de Newton

- A lei da gravitación universal

- Que forzas actúan sobre un corpo?

- Descomposición de forzas

- Forzas en fluídos

METODOLOXÍA
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Hai que recordar que os alumnos de diversificación presentan importantes carencias nos 

coñecementos  básicos;  por  iso,  no  noso  proxecto,  partiuse  de  contidos  mínimos  que 

posibilitan  ao  alumno  o  desenvolvemento  de  capacidades  instrumentais,  facilitándolle  a 

construción  de  aprendizaxes  significativas,  fundamentais  para  o  seu  futuro  escolar  e 

profesional; en consecuencia, destácanse os contidos procedementais e actitudinales sobre 

os conceptuais.

A pesar de que os grupos de diversificación están formados por un número reducido de 

alumnos,  hai  que  ter  en  conta  a  heteroxeneidade  do  alumnado  en  canto  aos  seus 

coñecementos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses e realidades sociais.

É por iso que o profesor debe planificar e poñer en práctica unha serie de estratexias de 

ensino e aprendizaxe para atender axeitadamente aos alumnos.

É nese traballo de planificación onde se inclúen unha serie de medidas que dean resposta 

educativa á totalidade dos alumnos, ademais de utilizar os recursos dos que dispoñamos nos 

nosos Centros.

Entre os recursos materiais pódese citar: 

- Libro de texto e materiais de apoio.

- Uso de distintas fontes de información: xornais, revistas, libros, Internet, etc.; xa que o 

alumno debe desenvolver a capacidade de aprender a aprender. 

- Aula de Informática, onde o profesor ensinará estratexias tanto de busca coma de 

procesamento da información.

- Biblioteca  do Centro,  onde  o alumno poida estudar  e  encontrar,  nos libros  desta, 

información para a resolución de actividades.

- Diferentes enciclopedias virtuais ou en CD como a enciclopedia Encarta.

- Videos, CDs didácticos e películas relacionadas coas diferentes Unidades.

- Laboratorio  de  Física  e  Química,  onde  os  alumnos  poidan  realizar  as  diferentes 

prácticas que lles propoña o seu profesor.

- Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía, que, ao igual que o anterior, permita a realización 

de prácticas.

METODOLOXÍA DOCENTE 

Dentro deste apartado podemos distinguir:

1. Atención individualizada, que pode realizarse debido ao número reducido de alumnos, 

e que permite:

- A adecuación dos ritmos de aprendizaxe ás capacidades do alumno.
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- A revisión do traballo diario do alumno.

- Fomentar o rendemento máximo.

- Aumento  da  motivación  do  alumno  ante  a  aprendizaxe  para  obter  unha  maior 

autonomía. 

- A reflexión do alumno sobre a súa propia aprendizaxe,  facéndoo partícipe do seu 

desenvolvemento, detectando os seus logros e dificultades.

- Respectar os distintos ritmos e niveis de aprendizaxe.

- Non fixar só contidos conceptuais, pois hai alumnos que desenvolven as capacidades 

a través de contidos procedementais.

- Relacionar os contidos novos cos coñecementos previos dos alumnos.

- O repaso dos contidos anteriores antes de presentar os novos.

- A relación dos contidos con situacións da vida cotiá.

- O traballo  das  unidades  con  diferentes  niveis  de  afondamento,  para  atender  aos 

alumnos máis avantaxados e aos máis demorados.

2. Traballo cooperativo
Polas  características  dos  grupos  de  Diversificación,  considérase  fundamental  que  o 

alumno traballe en grupo e desenvolva actitudes de respecto e colaboración cos seus 

compañeiros. A este respecto resulta eficaz:

- Que  os  grupos  sexan  heteroxéneos  en  canto  ao  rendemento,  sexo,  orixe  cultural, 

capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaxe, etc., e compostos de catro 

a seis alumnos como máximo.

- Dependendo  das  actividades  propostas,  tamén  se  poden  formar  outro  tipo  de 

agrupacións:  en  parellas,  de  grupo  xeral  ou  individual.  Con  isto  conseguimos  dar 

resposta aos diferentes estilos de aprendizaxe dos alumnos.

- É importante implicar os alumnos en traballos de investigación e exposición posterior 

dalgúns temas relacionados cos contidos da Unidade que estean a estudar.

- Utilización deste modelo de grupos a través de presentacións, proxectos e talleres.

AVALIACIÓN
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Os instrumentos máis habituais utilizados para desenvolver axeitadamente a avaliación das 

aprendizaxes dos alumnos son:

Observación  dos  alumnos en  clase:  resulta  fundamental  dado  o  carácter  continuo  da 

avaliación, principalmente para valorar a adquisición de procedementos e actitudes.
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Probas  escritas:  moi  importantes  á  hora  de  medir  a  adquisición  de  conceptos  e 

procedementos deberán estar deseñadas atendendo aos criterios de avaliación do ámbito.

Revisión do caderno de clase: con especial atención á realización das tarefas no domicilio 

e á corrección dos erros en clase, valorando igualmente a orde e a correcta presentación.

Traballos e investigacións: que inclúen actividades de busca de información e prácticas de 

laboratorio. Poden realizarse individualmente ou en grupo. Neste último caso será importante 

avaliar as capacidades relacionadas co traballo compartido e o respecto ás opinións alleas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN – 3º ESO

MATEMÁTICAS
1. Aplicar correctamente a xerarquía operacional e o uso da paréntese e dos signos na 

resolución de exercicios e problemas.

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

3. Formular ecuacións e sistemas, relacionando as variables dun problema, e resolvelas, 

utilizando procedementos numéricos e alxébricos.

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

identificar posibles relacións.

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

6. Utilizar  técnicas de composición,  descomposición,  simetrías e desenvolvemento de 

figuras, e as fórmulas adecuadas, para calcular áreas e volumes.

7. Presentar e interpretar informacións estatísticas, tendo en conta a adecuación das 

representacións gráficas e a representatividade das mostras utilizadas.

8. Interpretar  e  calcular  os  parámetros  estatísticos  máis  usuais  dunha  distribución 

discreta  sinxela,  utilizando,  cando  sexa  conveniente,  unha  calculadora  científica.

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

problemas científicos ou tecnolóxicos de actualidade.

2. Describir  as  interrelacións  existentes  na  actualidade  entre  sociedade,  ciencia  e 

tecnoloxía.

3. Describir os aspectos básicos do aparato reprodutor, diferenciando entre sexualidade 

e reprodución.

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

métodos de prevención de enfermidades de transmisión sexual.

5. Determinar os órganos e aparatos humanos implicados nas funcións vitais, establecer 

relacións entre as diferentes funcións do organismo e os hábitos saudables.
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6. Explicar os procesos fundamentais da dixestión e asimilación dos alimentos, utilizando 

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

alimenticios saudables, independentes de prácticas consumistas inadecuadas.

7. Explicar a misión integradora do sistema nervioso e enumerar algúns factores que o 

alteran.

8. Localizar os principais ósos e músculos que integran o aparato locomotor.

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

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

a enerxía non pode reutilizarse sen límites.

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

eléctrico no ámbito doméstico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN – 4º ESO 

MATEMÁTICAS
19. Utilizar os números racionais e irracionais para presentar e intercambiar información e 

resolver  problemas  sinxelos  do  ámbito,  desenvolvendo  o  cálculo  aproximado  e 

utilizando a calculadora.

20. Saber  aplicar  os  coñecementos  matemáticos  adquiridos  para  interpretar  e  valorar 

información de prensa.

21. Cumprir documentos oficiais ou bancarios nos que interveña a aritmética.

22. Recoñecer as regularidades que presentan series numéricas sinxelas.

23. Resolver problemas referentes a aritmética comercial.

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

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

problema.

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

correspondentes a dúas magnitudes para resolver problemas en situacións concretas, 

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

26. Utilizar  técnicas de composición,  descomposición,  simetrías e desenvolvemento de 

figuras para calcular lonxitudes, áreas e volumes.

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

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

volumes.
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28. Recoñecer as características básicas das funcións constantes, lineais e afíns na súa 

forma gráfica ou alxébrica e representalas graficamente cando veñan expresadas por 

un enunciado, unha táboa ou unha expresión alxébrica.

29. Resolver  problemas  sinxelos  de  probabilidades  en  situacións  próximas  ao 
alumno.

CIENCIAS DA NATUREZA
1. Recompilar  información procedente de fontes documentais e de Internet acerca da 

influencia  das  actuacións  humanas  sobre  diferentes  ecosistemas:  efectos  da 

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

e  extinción  de  especies;  analizar  a  devandita  información  e  argumentar  posibles 

actuacións  para  evitar  a  deterioración  do  medio  e  promover  unha  xestión  máis 

racional dos recursos naturais.  Estudar algún caso de especial  incidencia na nosa 

Comunidade Autónoma.

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

axentes xeolóxicos externos.

3. Identificar as accións dos devanditos axentes no modelado do relevo terrestre.

4. Recoñecer as principais rochas sedimentarias.

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

consisten os cambios de estado, empregando a teoría cinética.

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

procedementos químicos básicos para o seu estudo.

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

compoñentes dos átomos. Diferenciar os elementos.

8. Formular e nomear algunhas substancias importantes. Indicar as súas propiedades.

9. Discernir entre cambio físico e químico. Comprobar que a conservación da masa se 

cumpre  en  toda  reacción  química.  Escribir  e  axustar  correctamente  ecuacións 

químicas sinxelas.

10. Explicar  os  procesos  de  oxidación  e  combustión,  analizando  a  súa  incidencia  no 

medio.

11. Manexo  de  instrumentos  de  medida  sinxelos:  balanza,  probeta,  contagotas, 

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

TEMPORALIZACIÓN: A ORGANIZACIÓN DO TEMPO 

• 1º ESO

1ª AVALIACIÓN:

TEMA 1: O Universo e o Sistema Solar
TEMA 2: O Planeta Terra
TEMA 3: Os seres vivos
TEMA 4: Os animais vertebrados
TEMA 5: Os animais invertebrados

2ª AVALIACIÓN:

TEMA 6: As plantas e os fungos
TEMA 7: Os seres vivos máis sinxelos
TEMA 8: A Atmosfera terrestre
TEMA 9: A Hidrosfera terrestre
TEMA 10: Os minerais

3ª AVALIACIÓN:

TEMA 11: As rochas
TEMA 12: A materia e as súas propiedades
TEMA 13: A materia e a súa diversidade
TEMA 14: A composición da materia

• 2º ESO

1ª AVALIACIÓN:

TEMA 1: O Mantemento da vida
TEMA 2: A nutrición
TEMA 3: A relación e a coordinación
TEMA 4: A reprodución

2ª AVALIACIÓN:

TEMA 5: A estrutura dos ecosistemas
TEMA 6: Os ecosistemas da Terra
TEMA 7: A enerxía que nos chega do sol
TEMA 8: A dinámica externa do planeta

3ª AVALIACIÓN:

TEMA 9: A dinámica interna do planeta
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TEMA 10: A enerxía 
TEMA 11: A calor e a temperatura
TEMA 12: A luz e o son
TEMA 13: A materia e a enerxía

3º de ESO

A distribución das unidades ó longo do curso académico será a seguinte, 

UNIDADES 1, 2 , 3  e 4 no 1º trimestre ou avaliación do curso
UNIDADES  5, 6, 7 no 2º trimestre ou avaliación do curso
UNIDADES 8, 9, 10 e 11 no 3º trimestre ou avaliación do curso

Esta planificación será de carácter orientativo e poderá variar dependendo das dificultades do 
alumnado con algunha das unidades.  Espérase unha temporalización aproximada de 2-3 
semanas por unidade. 

3º DE ESO PDC

A distribución das unidades ao longo do curso académico será a seguinte:

UNIDADES 1, 2 e 3 na 1ª avaliación do curso.
UNIDADES 4, 5 e 6 na 2ª avaliación do curso.
UNIDADES 7, 8 e 9,na 3ª avaliación do curso.

Esta  planificación  será  de  carácter  orientativo  e  poderá  variar  dependendo  das 
dificultades  do  alumnado  con  algunha  das  unidades.  O  seren  unidades  máis  ou  menos 
compactas e  cunha distribución  de contidos  máis  ou menos homoxénea,  espérase unha 
temporalización aproximada de 3-4 semanas por unidade. 

4º de E.S.O.

A distribución das unidades ó longo do curso académico será a seguinte:

UNIDADES 1, 2 ,3 e 4 no 1º trimestre ou avaliación do curso
UNIDADES 5, 6 e 7 no 2º trimestre ou avaliación do curso
UNIDADES 8, 9  e 10 no 3º trimestre ou avaliación do curso

Esta  planificación  será  de  carácter  orientativo  e  poderá  variar  dependendo  das 
dificultades  do  alumnado  con  algunha  das  unidades.  Espérase  unha  temporalización 
aproximada de 3 semanas por unidade. 
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5.  AVALIACIÓN INICIAL E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

A  avaliación  inicial,  ten,  en  todos  os  cursos,  dúas  dimensións.  Por  unha  banda 
realizase unha ó inicio do curso,  para valorar distintos aspectos relacionados co nivel  de 
consecución  das  competencias  básicas  do  alumnado.  Antes  de  iniciar  cada  unidade 
didáctica, avalíanse os coñecementos iniciais que presenta o alumnado sobre os contidos a 
tratar e que serán a base para o desenvolvemento da unidade.

CIENCIAS DA NATUREZA 1º DE E.S.O.

TEMA 1 O UNIVERSO E O SISTEMA SOLAR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Identificar  e  definir  os  principais  compoñentes  do  Universo,  describir  as  súas 
características e explicar a orixe do Universo. (Obxectivo 1)

b) Explicar por que temos que utilizar unidades de medida especiais para especificar  as 
distancias no Universo, cales son e a que equivalen. (Obxectivo 2)

c) Resolver problemas sinxelos sobre distancias no Universo. (Obxectivo 2)

d) Realizar  cálculos  para  apreciar  os  tamaños  relativos  dos  compoñentes  do  Universo. 
(Obxectivo 5)

e) Describir o Sistema Solar, realizar un esquema e localizalo no Universo, identificando os 
seus compoñentes e explicando características de cada un deles. (Obxectivo 4)

f) Explicar argumentos que xustifican as teorías científicas no coñecemento astronómico e 
a súa evolución histórica (xeocentrismo vs. heliocentrismo). (Obxectivo 6)

g) Coñecer como utilizar un mapa do ceo para localizar algunhas das constelacións máis 
importantes e enumerar algúns dos obxectos ou astros visibles no Universo a simple 
vista e como poden ser recoñecidos. (Obxectivo 4)

TEMA 2 O PLANETA TERRA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a)  Describir as características físicas da Terra. (Obxectivo 1)
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b) Elaborar  esquemas  gráficos  sinxelos  dos  movementos  da  Terra,  o  Sol  e  a  Lúa. 
(Obxectivos 3 e 4)

c) Xustificar  algúns  fenómenos  naturais  a  través  da  interpretación  dos  movementos 
relativos  da  Terra  e  a  Lúa:  estacións,  día  e  noite,  fases  da  lúa,  mareas,  etc. 
(Obxectivos 3 e 4)

d) Elaborar esquema do interior da Terra, nomeando e describindo as diferentes capas. 
(Obxectivo 5)

e) Describir as capas visibles da Terra: atmosfera, hidrosfera e biosfera. (Obxectivo 5)

f) Describir o relevo dos continentes e dos fondos oceánicos. (Obxectivo 2)

g) Obter información dun texto científico. (Obxectivo 6)

TEMA 3 OS SERES VIVOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Explicar o que é un ser vivo e en que consisten as funcións vitais que os diferencian 
da materia inerte. (Obxectivo 1)

b) Coñecer  as substancias  químicas que compoñen os  seres  vivos e  explicar  a súa 
función. (Obxectivo 2)

c) Recoñecer  que a célula é a unidade mínima de vida,  coñecer a súa organización 
celular e diferenciar entre célula procariota e eucariota. (Obxectivo 3)

d) Diferenciar  un  organismo  unicelular  dun  pluricelular  e  explicar  os  niveis  de 
organización dun organismo pluricelular. (Obxectivo 5)

e) Definir os cinco reinos polas súas características máis básicas e as que os diferencian 
doutros reinos. (Obxectivo 6)

f) Identificar e clasificar seres vivos utilizando claves sinxelas e técnicas de observación. 
(Obxectivo 6)

g) Definir  o concepto de «especie» e comprender a clasificación dos seres vivos e a 
nomenclatura nominal utilizada. (Obxectivo 7)

TEMA 4 OS ANIMAIS VERTEBRADOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Describir as características do reino animal e diferenciar entre un animal vertebrado e  
un invertebrado. (Obxectivos 1 e 2)

b) Recoñecer  e  describir  as  características  de  estrutura,  organización  e  función  dos 
distintos grupos de vertebrados que serven para identificalos e clasificalos, a partir de 
fotografías e debuxos. (Obxectivo 3) 
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c) Clasificar vertebrados utilizando claves sinxelas e técnicas de observación. (Obxectivo 
3)

d) Explicar en que grupo de animais se clasifica a especie humana,enumerar as súas 
características diferenciadoras e coñecer a súa orixe. (Obxectivo 4)

e) Definir  un  esquema  científico  e  describir  os  pasos  necesarios  para  elaborar  un. 
(Obxectivo 5)

TEMA 5 OS ANIMAIS INVERTEBRADOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Describir a característica común a todos os invertebrados e distinguir invertebrados de 
vertebrados. (Obxectivo 1)

b) Describir as características de estrutura, organización e función dos distintos grupos 
de invertebrados e as súas adaptacións. (Obxectivos 2 e 3)

c) Clasificar  invertebrados  utilizando  claves  sinxelas  e  técnicas  de  observación. 
(Obxectivo 4)

d) Describir adaptacións ao medio. (Obxectivo 2)

e) Comprender a utilidade dun modelo experimental na observación. (Obxectivo 5)

TEMA 6 AS PLANTAS E OS FUNGOS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Recoñecer  e  describir  as  características  da  estrutura,  organización  e  función  das 
plantas a partir de fotografías e debuxos. (Obxectivo 1)

b) Clasificar plantas utilizando claves sinxelas e técnicas de observación e identificar os 
trazos máis relevantes que explican a pertenza a un grupo determinado. (Obxectivo 1)

c) Describir  os órganos e partes  dunha planta e  explicar  a súa función.  (Obxectivo  
2)

d) Describir  o  proceso  de  nutrición  das  plantas,  explicando  o  papel  da  fotosíntese. 
(Obxectivo 3)

e) Describir  o  proceso  de  reprodución  das  anxiospermas,  explicando  o  papel  que 
desempeñan as flores, os froitos e as sementes. (Obxectivo 3)

f) Recoñecer  e  describir  as  características  de  estrutura,  organización  e  función  dos 
fungos a partir de fotografías e debuxos. (Obxectivo 4)

g) Describir os pasos para realizar unha clasificación. (Obxectivo 5)

TEMA 7 OS SERES VIVOS MÁIS SINXELOS
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Recoñecer e describir as diferenzas de estrutura, organización e función dos distintos 
grupos  que  compoñen  o  reino  Protistas  e  recoñecer  criterios  de  clasificación. 
(Obxectivo 1)

b) Identificar  e clasificar  exemplares  dos reinos Protistas e Moneras con técnicas de 
observación e claves sinxelas. (Obxectivos 1 e 2)

c) Realizar debuxos esquemáticos da estrutura típica dos organismos do reino Moneras 
e describir as súas funcións vitais. (Obxectivo 2 )

d) Recoñecer a estrutura e o ciclo de infección dos virus. (Obxectivo 3) e) Analizar e 
comprender  o  papel  beneficioso  e  prexudicial  na  biosfera  dos  distintos 
microorganismos. (Obxectivo 4)

f) Explicar  a  orixe,  vías  de  contaxio  e  curación  de  enfermidades  infecciosas  
comúns.

g) Comprender a diferenza entre vacinas e antibióticos e as enfermidades que tratan 
cada unha delas.

h) Describir  os  procesos  de  toma  de  mostras,  observación  e  clasificación  de 
microorganismos observados ao microscopio.

TEMA 8 A ATMOSFERA TERRESTRE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Describir a composición e a estrutura da atmosfera, mencionando as características e 

fenómenos que ocorren en cada unha das capas. (Obxectivo 1)

b) Explicar  a  orixe  da  atmosfera,  comparándoa  coa  doutros  planetas  e  recoñecer  a 
achega dos seres vivos na súa formación e actual composición. (Obxectivos 1 e 2)

c) Explicar  os  procesos  físicos  que  rexen  os  fenómenos  atmosféricos.  d)  Interpretar 
mapas meteorolóxicos, modelos gráficos de predición e táboas que permitan predicir 
o tempo. (Obxectivo 3)

e) Obter e analizar datos de distintas variables meteorolóxicas e interpretar fenómenos 
atmosféricos comúns, explicar en que consisten e por que se orixinan. (Obxectivo 4)

f) Obter e analizar datos que permitan sacar conclusións nunha investigación científica. 
(Obxectivo 7)

g) Coñecer  os  graves  problemas  de  contaminación  ambiental  actuais  e  as  súas 
repercusións e explicar medidas para contribuír a solucionalos. (Obxectivos 5 e 6)

TEMA 9 A HIDROSFERA TERRESTRE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Coñecer  a  distribución  da  auga  e  a  súa  orixe  e  resolver  problemas  sinxelos  en  

relación coa distribución da auga. (Obxectivo 1)
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b) Describir  as  principais  características  das  augas  mariñas  e  continentais.  
(Obxectivo 2)

c) Coñecer as propiedades da auga e a súa importancia para os seres vivos e outros 
procesos. (Obxectivo 3)

d) Interpretar e elaborar esquemas sobre o ciclo da auga. (Obxectivo 4) 

e) Explicar a importancia do ciclo da auga e os problemas causados polas actividades 
humanas e a contaminación. (Obxectivo 4 e 7)

f) Entender os distintos usos da auga e a xestión dos recursos da auga. (Obxectivo  5, 
6)  

g) Desenvolver interese e coñecemento sobre a xestión sostible da auga e as medidas 
para reducir o consumo e a súa reutilización. (Obxectivo 7)

h) Aprender a controlar variables nun experimento. (Obxectivo 8)

TEMA 10 OS MINERAIS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Definir mineral e distinguilo de rocha. (Obxectivo 1)

b) Coñecer compoñentes e características dos minerais. (Obxectivo 1)

c) Diferenciar entre minerais amorfos e cristalizados. (Obxectivo 2)

d) Explicar os distintos procesos que orixinan os minerais. (Obxectivo 4)

e) Recoñecer os dous grandes grupos de minerais e mencionar representantes de cada 
grupo. (Obxectivo 3)

f) Explicar as propiedades dos minerais. (Obxectivo 5)

g) Expoñer as distintas formas de extracción de minerais e os seus usos. (Obxectivo 6)

h) Identificar  e  clasificar  minerais  segundo  o  seu  brillo,  dureza  e  densidade.  
(Obxectivo 5)

i) Elaborar táboas con propiedades de minerais. (Obxectivo 7)

TEMA 11 AS ROCHAS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Definir o concepto de rocha, facendo fincapé na súas semellanzas e diferenzas co de 

mineral. (Obxectivo 1)

b) Recoñecer e distinguir os diferentes tipos de rochas a partir de observacións das súas 
propiedades e características. (Obxectivo 2)

c) Comprender  os  procesos  que  orixinan  os  diferentes  tipos  de rochas.  (Obxectivo  
3)

d) Explicar os procesos do ciclo das rochas. (Obxectivo 4)

e) Identificar rochas utilizando claves sinxelas. (Obxectivo 2)

f) Recoñecer no seu medio exemplos de usos de rochas e as súas aplicacións máis 
frecuentes. (Obxectivo 5)
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g) Coñecer os pasos para analizar os resultados dun experimento de simulación sobre a 
formación dunha rocha. (Obxectivo 6)

TEMA 12 A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Explicar  o  que  é  a  materia  e  distinguir  entre  propiedades  xerais  e  específicas. 

(Obxectivo 1)

b) Diferenciar as magnitudes físicas fundamentais das derivadas. (Obxectivos 1 e 2)

c) Recoñecer  magnitudes  fundamentais  como  a  lonxitude,  a  masa,  o  tempo  e  a 
temperatura, utilizando as unidades de uso máis común. (Obxectivos 2 e 6)

d) Recoñecer  magnitudes  derivadas  como  a  superficie,  o  volume  e  a  densidade, 
utilizando as unidades de uso máis común. (Obxectivos 3 e 6)

e) Realizar medidas e experiencias sinxelas que permiten interpretar Cuantitativamente 
propiedades da materia. (Obxectivo 4)

f) Comprender e expresar medidas de acordo co Sistema Internacional  de unidades. 
(Obxectivo 5)

g) Aprender o manexo do instrumental científico. (Obxectivo 4)

h) Realizar conversións ou cambios de unidades axeitados. (Obxectivo 7)

i) Realizar  representacións gráficas para analizar  os datos obtidos nun experimento. 
(Obxectivo 8)

TEMA 13 A MATERIA E A SÚA DIVERSIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Explicar  as diferentes formas en que se presenta a materia e as diferenzas entre 

sólidos, líquidos e gases e as súas respectivas características. (Obxectivos 1 e 2) 

b) Explicar a través de técnicas e experiencias sinxelas as propiedades dos diferentes 
estados da materia e as súas transformacións. (Obxectivo 2)

c) Representar  os  datos  obtidos,  interpretar  resultados  e  obter  conclusións  de 
experimentos que explican as propiedades e cambios da materia. (Obxectivos 2 e 8)

d) Definir mestura, disolución, substancia pura, elemento e composto. (Obxectivo 4)

e) Diferenciar  as mesturas das substancias, pola posibilidade de separar aquelas por 
procesos físicos aproveitando as propiedades que diferencian cada substancia das 
demais. (Obxectivo 5)

f) Explicar as características dos materiais do século xxi. (Obxectivo 6)

g) Explicar o proceso de reciclaxe de residuos e a necesidade de reciclar. (Obxectivo 7)

TEMA 14 A COMPOSICIÓN DA MATERIA
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Definir átomo e enumerar os postulados da teoría atómica de Dalton.  (Obxectivo 1)

b) Representar un átomo segundo os modelos atómicos. (Obxectivo 1)

c) Definir  elemento  químico,  símbolo,  número  atómico  e  familiarizarse  coa  táboa 
periódica. (Obxectivos 2 e 3)

d) Identificar elementos químicos na táboa periódica. (Obxectivo 2)

e) Explicar as diferenzas entre átomo, molécula e cristal. (Obxectivo 4)

f) Recoñecer  e  representar  moléculas  de  substancias  a  través  de  debuxos.  
(Obxectivo 4)

g) Explicar o que é unha fórmula química e que información contén. (Obxectivo 5)

h) Explicar as propiedades de elementos químicos da natureza e relacionalas cos usos 
que se fai deles. (Obxectivo 6)

i) Coñecer a estrutura e composición da auga e enumerar as propiedades da auga que 
a fan necesaria para a vida. (Obxectivo 7)

l) Explicar os pasos para elaborar un informe científico. (Obxectivo 8)

CIENCIAS DA NATUREZA 2º DE E.S.O.

UNIDADE 1. O Mantemento da vida

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Coñecer as características dos seres vivos e distinguir entre materia inerte e materia viva. 
(Obxectivo 1)

b) Explicar a teoría celular e describir a estrutura dos diferentes tipos de células.(Obxectivo 
2)

c) Explicar a nutrición autótrofa e a heterótrofa e interpretar e realizar esquemas e diagramas 
deses procesos. (Obxectivo 3)

d) Explicar como obtén enerxía e materia a célula. (Obxectivo 4) 
e) Explicar o significado e fundamento básico da fotosíntese e respiración celular e realizar 

esquemas sinxelos para comprender os procesos. (Obxectivos 5 e 6)
f) Explicar a reprodución celular e identificar as formas en que as células se reproducen. 

(Obxectivo 7)
g) Coñecer  distintas  técnicas  de  tinguidura  de  células  para  a  súa  observación  ao 

microscopio. (Obxectivo 8)

UNIDADE 2. A nutrición

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Identificar os procesos implicados na nutrición, así como os aparellos que interveñen na 
nutrición animal e explicar as súas funcións. (Obxectivo 1)

2. Describir  os  procesos  dixestivos  nos  animais  e  interpretar  esquemas  anatómicos. 
(Obxectivo 2)
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3. Distinguir  os  distintos  modelos  circulatorios  nos  animais  e  interpretar  esquemas 
anatómicos. (Obxectivo 3)

4. Explicar o proceso de respiración nos animais e distinguir os distintos tipos de respiración. 
(Obxectivo 4)

5. Explicar  o  proceso  de  excreción  nos  animais  e  describir  os  distintos  órganos  que 
interveñen. (Obxectivo 4)

6. Describir o proceso de nutrición das plantas. (Obxectivo 5) 
7. Diferenciar os procesos de transporte de zume bruto e zume elaborado. (Obxectivo 6)
8. Explicar a respiración e a excreción nas plantas. (Obxectivo 7)
9. Explicar  o  proceso  de  formulación  dunha  hipótese  e  realizar  un  experimento  sobre  o 

transporte nas plantas. (Obxectivo 8)

UNIDADE 3.  A relación e a coordinación

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Definir a función de relación e explicar os procesos que comprende. (Obxectivo 1)
b) Explicar como se producen distintos comportamentos nos animais. (Obxectivo 1)
c) Identificar distintos tipos de respostas e efectores dos animais. (Obxectivo 2)
d) Diferenciar o sistema nervioso do sistema hormonal. (Obxectivo 3) 
e) Describir a organización do sistema nervioso en diversos grupos de animais. (Obxectivo 4)
f) Identificar e describir os aparellos locomotores de distintos grupos de animais. (Obxectivo 

5)
g) Explicar como realizan a función de relación e coordinación as plantas. (Obxectivo 6)
h) Comprender a función de relación nos organismos unicelulares. (Obxectivo 7)
i) Formular e comprobar unha hipótese sobre o xeotropismo dos vexetais. (Obxectivo 8)

UNIDADE 4.  A reprodución

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Definir reprodución e explicar o seu significado. (Obxectivo 1)
b) Recoñecer  as  distintas  fases  do  ciclo  biolóxico,  tanto  en  plantas  coma  en  animais. 

(Obxectivo 2)
c) Recoñecer as diferenzas entre reprodución sexual e asexual. (Obxectivo 3)
d) Coñecer os tipos de reprodución asexual en animais. (Obxectivo 3)
e) Explicar a reprodución sexual en animais, identificando as distintas fases. (Obxectivo 4)
f) Describir o ciclo vital das plantas. (Obxectivo 5)
g) Coñecer as etapas da reprodución sexual nas plantas. (Obxectivo 6)
h) Explicar as vantaxes e desvantaxes dos dous tipos de reprodución. (Obxectivo 7)
i) Realizar un debuxo científico. (Obxectivo 8)

UNIDADE 5.  A estrutura dos ecosistemas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Definir ecosistema e describir os seus compoñentes. (Obxectivo 1)
b) Explicar a interacción que existe entre biótopo e biocenose. (Obxectivo 2)
c) Diferenciar o concepto de hábitat do de nicho ecolóxico. (Obxectivo 3)
d) Explicar as relacións alimentarias entre os seres vivos dun ecosistema e interpretar as 

súas representacións gráficas. (Obxectivo 4)
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e) Comprender como os seres vivos dependemos uns dos outros para vivir.
f) Identificar distintas adaptacións dos seres vivos ao seu medio. (Obxectivo 6)
g) Recoñecer as relacións tróficas dun ecosistema. (Obxectivo 7)

UNIDADE 6.  Os ecosistemas da Terra

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Mencionar e explicar os factores abióticos que condicionan os ecosistemas terrestres e 
acuáticos. (Obxectivo 1)

b) Diferenciar  e identificar  os grandes ecosistemas terrestres e acuáticos e recoñecer  as 
súas principais características. (Obxectivo 2 e 6)

c) Identificar os seres vivos que forman a biocenose de distintos ecosistemas. (Obxectivo 3)
d) Describir as características do solo e explicar a súa importancia. (Obxectivo 4)
e) Describir o proceso de análise dun solo. (Obxectivo 5)

UNIDADE 7.  A enerxía que nos chega do Sol

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Explicar as funcións que cumpre a atmosfera en relación co filtrado da radiación solar e o 
efecto invernadoiro. (Obxectivo 1)

b) Describir a fonte de enerxía externa da Terra e o seu efecto na atmosfera e na hidrosfera. 
(Obxectivo 2)

c) Interpretar mapas meteorolóxicos sinxelos. (Obxectivo 4)
d) Recoñecer os distintos axentes xeolóxicos que moldean o relevo, e o motor que os move. 

(Obxectivo 5)
e) Explicar a relación entre o clima e as correntes oceánicas. (Obxectivo 6)
f) Explicar  as  distintas  formas  que  ten o  ser  humano para  aproveitar  a  enerxía  do Sol. 

(Obxectivo 7)
g) Relacionar o albedo terrestre coas ascendencias térmicas. (Obxectivo 8)

UNIDADE 8. A dinámica externa do planeta

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Explicar como se producen os procesos transformadores da paisaxe. (Obxectivo 1)
b) Explicar as diferenzas entre a erosión, o transporte e a sedimentación realizados polos 

principais axentes xeolóxicos. (Obxectivo 2)
c) Interpretar formas de modelaxe da paisaxe. (Obxectivo 3)
d) Identificar algúns cambios fundamentais no relevo do planeta debidos á acción das augas 

subterráneas. (Obxectivo 4)
e) Explicar a formación das rochas sedimentarias. (Obxectivo 5)
f) Comprender a importancia e a orixe do petróleo, o carbón e o gas natural. (Obxectivo 6)
g) Explicar como se elabora un modelo experimental. (Obxectivo 7)

UNIDADE 9.  A dinámica interna do planeta

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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a) Comprender e definir o concepto de gradiente xeotérmico e explicar as causas da calor 
interna e as súas manifestacións. (Obxectivo 1)

b) Explicar o vulcanismo, os seus procesos e tipos de actividade. (Obxectivo 2)
c) Identificar e describir un volcán, as súas partes, os produtos que expulsa e a actividade 

volcánica. (Obxectivo 3)
d) Explicar en que consisten os terremotos, os procesos asociados, as súas consecuencias e 

as medidas de alerta e prevención. (Obxectivo 4)
e) Explicar os procesos de formación das montañas e a interacción dos procesos internos e 

externos. (Obxectivo 5)
f) Comprender  como a  enerxía  interna  da  Terra  intervén  no  proceso  de  formación  das 

rochas magmáticas e metamórficas. (Obxectivo 6)
g) Resumir un experimento de simulación de coadas de lava. (Obxectivo 7)

UNIDADE 10.  A enerxía

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Explicar  o  concepto  de  enerxía,  as  súas  características  e  as  súas  formas  básicas. 
(Obxectivos 1 e 2)

b) Describir as principais fontes de enerxía e a súa dispoñibilidade e función. (Obxectivo 3)
c) Diferenciar as enerxías renovables das non renovables e analizar vantaxes e desvantaxes 

de cada unha delas. (Obxectivo 4)
d) Analizar a importancia da enerxía e o seu impacto no medio natural. (Obxectivo 5)
e) Mencionar hábitos de aforro enerxético. (Obxectivo 6)
f) Comprender o funcionamento dun quentador de auga por enerxía solar. (Obxectivo 7)

UNIDADE 11.  A calor e a temperatura

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Explicar a diferenza entre os conceptos de temperatura e calor. (Obxectivo 1)
b) Coñecer a pel como órgano de percepción da calor e entender concepto de sensación 

térmica. (Obxectivo 2)
c) Explicar os distintos efectos da calor sobre os corpos. (Obxectivo 3)
d) Comprender as diferentes formas de medir a temperatura e realizar cambios de escala. 

(Obxectivo 4)
e) Identificar as distintas formas de propagación da calor. (Obxectivo 5)
f) Diferenciar entre materiais condutores e illantes térmicos. (Obxectivo 6)
g) Comprobar  experimentalmente  a dilatación  dos corpos e  interpretar  os resultados das 

experiencias. (Obxectivo 7)

UNIDADE 12.  A luz e o son

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Explicar que son a luz e o son e as súas principias características e forma de propagarse. 
(Obxectivos 1 e 2)

b) Relacionar a formación de sombras coas eclipses de Lúa e Sol. (Obxectivo 3)
c) Describir os fenómenos de reflexión e refracción. (Obxectivo 4)
d) Explicar a orixe das cores e os seus tipos. (Obxectivo 5)
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e) Entender que é o son e as súas principais calidades. (Obxectivo 6)
f) Explicar por que se producen o eco e a reverberación. (Obxectivo 7)
g) Explicar  como  son  o  ollo  e  o  oído  humanos  e  como  perciben  a  luz  e  o  son, 

respectivamente. (Obxectivo 8)
h) Identificar as fontes de contaminación acústica e lumínica. (Obxectivo 9)
i) Recoñecer a propagación rectilínea da luz e a súa reflexión a través dun experimento. 

(Obxectivo 10)

Unidade 13. A materia e a enerxía

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Definir e distinguir os conceptos de materia, sistema material e sustancia.
• Explicar a composición da materia.
• Definir o concepto de movemento e identificar os distintos tipos de movementos.
• Distinguir entre velocidade e aceleración.
• Definir o concepto de forza.
• Recoñecer as forzas como causa do movemento e da deformación dos corpos.
• Definir o peso como forza, de xeito que se poida diferenciar do concepto de masa.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º DE E.S.O.

A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Comprender o que se entende por niveis de organización, enumerar os distintos tipos e 
identificar a que nivel pertence determinada materia. (Obxectivo 1)

b) Identificar as estruturas celulares en debuxos e microfotografías, sinalando a función de 
cada unha delas. (Obxectivo 2)

c) Identificar e describir distintos tipos de tecidos, como se forman, a súa localización e o 
papel que desempeñan no organismo. (Obxectivo 3)

d) Describir as características e funcións dos órganos, sistemas e aparellos. (Obxectivo 4)

e) Identificar e diferenciar sistemas e aparellos do corpo humano. (Obxectivo 4)

f) Comparar as características dos microscopios óptico e electrónico. (Obxectivo 5)

A ALIMENTACIÓN HUMANA. ALIMENTOS E NUTRIENTES
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Definir «nutrición» e «alimentación», e diferencialas. (Obxectivo 1)

b) Coñecer os tipos de nutrientes e as funcións que levan a cabo no noso organismo. 
(Obxectivo 2)

c) Describir o valor enerxético e nutricional dos alimentos. (Obxectivo 3)

d) Calcular as necesidades enerxéticas dunha persoa tendo en conta a actividade física 
que realiza habitualmente. (Obxectivo 4)

e) Clasificar os alimentos en grupos de acordo coa función que desempeñan

no organismo. (Obxectivo 5)

f) Elaborar unha dieta completa e equilibrada, ou introducir distintos cambios 

na dieta habitual para lograr ese obxectivo. (Obxectivo 6)

g) Describir hábitos alimentarios saudables para previr enfermidades 

como a obesidade, a diabetes e enfermidades cardiovasculares. (Obxectivo 7)

h) Explicar as formas habituais de conservación dos alimentos. (Obxectivo 8)

i) Describir os distintos aditivos e a súa utilidade. (Obxectivo 9)

ii) Extraer e interpretar a información das etiquetas dos alimentos (Obxectivo 10)

iii) Describir os principios das producción ecolóxica de alimentos

A NUTRICIÓN HUMANA I. APARELLO DIXESTIVO E RESPIRATORIO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Describir a anatomía dos órganos dos aparellos dixestivo e respiratorio e as funcións 
de cada un destes aparellos e dos seus órganos. (Obxectivo 1)

b) Explicar os procesos fundamentais que sofre un alimento ao longo de todo o proceso 
dixestivo. (Obxectivo 2)

c) Describir  os  movementos  respiratorios  e  relacionalos  cos  fenómenos  que  ocorren 
neles. (Obxectivo 3)

d) Comprender o intercambio gasoso en pulmóns e tecidos. (Obxectivo 4)

e) Coñecer as principais alteracións dos aparellos dixestivo e respiratorio. (Obxectivo 5)

f) Recoñecer e xustificar a necesidade de adoptar determinados hábitos alimentarios e 
de hixiene saudables, arredados de prácticas consumistas inadecuadas. (Obxectivo 
6)

g) Describir os efectos do hábito de fumar sobre os pulmóns e desenvolver unha actitude 
crítica ante este hábito. (Obxectivo 7)
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A NUTRICIÓN HUMANA II. APARELLO CIRCULATORIO E EXCRETOR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Definir o medio interno e os seus compoñentes. (Obxectivo 1)

b) Explicar  as  características  e  funcións  do  aparello  circulatorio  e  de  cada  un  dos 
órganos que o forman, así como as súas principais alteracións. (Obxectivo 2)

c) Explicar as funcións do sangue e recoñecer os seus compoñentes e a función que 
realizan. (Obxectivo 3)

d) Describir o corazón: a súa estrutura, funcionamento e función. (Obxectivo 4)

e) Explicar  o  percorrido  do  sangue  polo  corazón,  identificando  as  correspondentes 
válvulas, arterias e veas. (Obxectivo 5)

f) Identificar os principais órganos excretores e explicar a súa función, así como a súa 
relación co aparello circulatorio e coa nutrición en xeral. (Obxectivo 6) 

g) Describir o ril (a súa estrutura, partes e funcionamento) e coñecer as súas principais 
alteracións. (Obxectivo 7)

h) Identificar e comprender a necesidade de adquirir hábitos alimentarios e de hixiene 
saudables  para  previr  enfermidades  cardiovasculares  e  relacionadas  co  aparello 
excretor. (Obxectivo 8)

RELACIÓN E COORDINACIÓN HUMANA I, SISTEMAS NERVIOSO E HORMONAL

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Identificar  os  dous  sistemas  involucrados  na  coordinación  e  relación  no  corpo 
humano, e explicar a función que realizan. (Obxectivo 1)

b) Distinguir entre control hormonal e control nervioso, e ver como se coordinan os dous 
sistemas. (Obxectivo 2

c) Recoñecer os distintos elementos que interveñen na coordinación. (Obxec. 3)

d) Describir as células do sistema nervioso e definir impulso nervioso. (Obxec. 4)

e) Describir  anatomicamente  os  órganos  do  sistema  nervioso  central  e  do  sistema 
nervioso periférico, e explicar as súas funcións. (Obxectivo 4)

f) Explicar os actos voluntarios e os actos reflexos. (Obxectivo 5)
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g) Explicar o sistema endócrino e recoñecer as principais glándulas endócrinas do corpo 
humano, así como as hormonas que segregan. (Obxectivo 6)

h) Definir  hormona  e  describir  como  actúa  e  como  funciona  o  seu  mecanismo  de 
regulación. (Obxectivo 7)

i) Relacionar as alteracións máis frecuentes do sistema nervioso e do endócrino cos 
órganos e procesos implicados en cada caso. (Obxectivo 8) 

l) Identificar  os efectos prexudiciais  de determinadas condutas,  como o consumo de 
drogas, a tensión, as presións de grupo. (Obxectivo 9)

RELACIÓN  E  COORDINACIÓN  HUMANA  II.  OS  SENTIDOS  E  O  APARELLO 
LOCOMOTOR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Recoñecer os órganos dos sentidos, a súa estrutura, os receptores sensoriais que os 
forman e a súa función. (Obxectivo 1)

b) Describir  as  enfermidades  dos  órganos  dos  sentidos  e  os  coidados  e  hixiene 
necesarios para mantelos saudables. (Obxectivo 5)

c) Explicar  a  acción  dos  músculos  sobre  o  esqueleto  para  que  funcionen  de  forma 
coordinada e produzan o movemento. (Obxectivo 2)

d) Coñecer a estrutura externa e interna dos ósos. (Obxectivo 3)

e) Coñecer os distintos tipos de músculos, facendo especial fincapé na estrutura e partes 
dos músculos esqueléticos. (Obxectivo 3)

f) Explicar a función que teñen as articulacións e o tipo de articulacións que existen. 
(Obxectivo 4)

g) Coñecer  e describir  as lesións do aparello  locomotor e explicar  hábitos saudables 
para previlos. (Obxectivo 5)

h) Explicar como se controlan as variables nun experimento. (Obxectivo 6)

A REPRODUCCIÓN HUMANA. APARELLO REPRODUTOR

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Explicar os conceptos e características básicas da reprodución humana e as etapas 
do ciclo reprodutivo. (Obxectivo 1)

b) Recoñecer  os  cambios  e  as  etapas  que  se  producen  cara  á  madurez  sexual. 
(Obxectivo 2)
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c) Describir  a  anatomía  do  aparello  reprodutor  feminino  e  masculino,  o  seu 
funcionamento e as características dos seus gametos. (Obxectivo 3)

d) Explicar  os  ciclos  hormonal,  ovárico  e  menstrual  do  aparello  reprodutor  feminino. 
(Obxectivo 4)

e) Describir a fecundación, o embarazo e o parto como procesos do ciclo reprodutivo do 
ser humano. (Obxectivo 5)

f) Recoñecer problemas de esterilidade e técnicas de reprodución asistida. (Obxectivo 
6)

g) Explicar as bases dalgúns métodos de control de reprodución. (Obxectivo 7)

h) Explicar a necesidade de tomar medidas de hixiene sexual para evitar enfermidades 
de transmisión sexual. (Obxectivo 7)

i) Distinguir o proceso de reprodución como un mecanismo de perpetuación da especie 
e da sexualidade entendida como unha actividade ligada á vida do ser humano e de 
comunicación afectiva e persoal. (Obxectivo 8)

A SAÚDE E A ENFERMIDADE

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Definir saúde e enfermidade e explicar e distinguir os distintos tipos de enfermidades. 
(Obxectivo 1)

b) Explicar  qué  axentes  causan  as  enfermidades  infecciosas,  como  se  produce  o 
contaxio e diferenciar os distintos tipos. (Obxectivo 2)

c) Explicar a diferenza entre organismos habituais e oportunistas, organismos vectores, 
contaxio, epidemias e pandemias. (Obxectivo 2)

d) Coñecer  as distintas  enfermidades de transmisión sexual,  recoñecendo  a relación 
causa e efecto e o desenvolvemento e os seus síntomas. (Obxectivo 3)

e) Explicar  os  mecanismos  de  defensa  corporal  ante  as  enfermidades  infecciosas, 
diferenciando os tres niveis de defensa dun organismo. (Obxectivo 4)

f) Entender a acción das vacinas, antibióticos e outras achegas da ciencia médica para 

o tratamento e prevención de enfermidades infecciosas. (Obxectivo 5)

g) Distinguir os distintos tipos de enfermidades non infecciosas e as lesións. (Obxectivo 

6)

h) Explicar a influencia dos hábitos saudables na prevención de enfermidades e mellora 
da calidade de vida. (Obxectivo 7)
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i) Recoñecer os hábitos que permiten previr accidentes, así como medidas para actuar 
en caso de urxencia. (Obxectivo 8)

l) Definir doazón e transplante, explicar os tipos de doazóns que existen e os problemas 
que se producen nos transplantes. (Obxectivo 9)

PAISAXE E RELEVO. XEOLOXÍA EXTERNA

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Definir conceptos como paisaxe, relevo, formas de relevo e de modelaxe. (Obxectivo 
1

b) Describir os elementos dunha paisaxe. (Obxectivo 2)

c) Explicar a relación entre paisaxe, modelaxe dun relevo, clima e axentes xeolóxicos. 
(Obxectivo 3)

d) Comprender o proceso de meteorización, formación e fertilización do solo. (Obxectivo 
4)

e) Recoñecer fotografías de paisaxes e interpretar a acción dos axentes xeolóxicos que 
interveñen. (Obxectivo 5 e 6)

f) Interpretar mapas topográficos e meteorolóxicos sinxelos. (Obxectivo 7)

g) Recoñecer rochas sedimentarias e comprender a súa orixe e formación. (Obxectivo 8)

h) Coñecer o proceso para realizar un perfil topográfico. (Obxectivo 9)

IMPACTOS AMBIENTAIS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Definir  impacto  ambiental  e  distinguir  os  tipos  de  impacto  ambiental  que  existen. 
(Obxectivo 1)

b) Identificar e describir os impactos negativos sobre o medio natural. (Obxec. 2)

c) Identificar  e  explicar  alteracións  concretas  sobre  a  atmosfera  e  a  hidrosfera. 
(Obxectivo 3)

d) Identificar  e  explicar  alteracións  concretas  sobre  a  paisaxe,  o  solo  e  a  biosfera. 
(Obxectivo 3)

e) Describir os tipos de residuos producidos polas actividades humanas 

e como se xestionan. (Obxectivo 4)

g) Distinguir  entre  prevención  e  corrección  de  impactos,  cando  se  aplican  e  cales  son. 
(Obxectivo 5)
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OS RECURSOS NATURAIS

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Comprender o concepto de recurso natural e distinguir os distintos tipos. (Obxectivo 1)

b) Recoñecer se un recurso é renovable ou non e baixo que circunstancias. (Obxectivo 
2)

c) Explicar as condicións que se teñen que dar para que un recurso poida ser explotado. 

(Obxectivo 3)

d) Describir os principais recursos enerxéticos e como se poden utilizar. (Obxectivo 4)

e) Explicar como se obtén a electricidade a partir dos distintos recursos enerxéticos e 
distinguir os distintos tipos de centrais. (Obxectivo 5)

f) Coñecer os usos da auga. (Obxectivo 6

g) Explicar a explotación da biosfera. (Obxectivo 7) 

h) Definir desenvolvemento sostible e comprender a diferenza entre xestionar a oferta e 
xestionar a demanda. (Obxectivo 8)

 PROGRAMACIÓN  DO  ÁMBITO  CIENTÍFICO  -TÉCNICO  DE  PDC   
(programa de diversificación curricular) 

Os instrumentos e criterios de avaliación para PDC están incluidos no apartado 3.5

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º DE E.S.O.

Unidade     1. A célula. Unidade de vida  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Expor  e  comprender  os  distintos  postulados  da  teoría  celular,  así  como as  achegas 

realizadas á mesma. (Obxectivo 1)

b) Enumerar  os  distintos  niveis  de  organización  e  identificar  a  que  nivel  pertence 
determinada materia. (Obxectivo 2)

c) Comparar a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, así como recoñecer a 
función dos orgánulos celulares. (Obxectivo 3)

d) Nomear os diferentes compoñentes do núcleo, sinalar a súa función e diferenciar entre 
núcleo interfásico e en división. (Obxectivo 4)

e) Distinguir  as  partes  dun  cromosoma  e  aplicar  os  conceptos  sobre  cromosomas  á 
resolución de problemas sinxelos. (Obxectivo 5)

f) Recoñecer as fases da mitose e da meiose, así como coñecer as diferenzas entre ambos 
os procesos e o significado biolóxico. (Obxectivo 6)
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g) Identificar as etapas dos diferentes ciclos biolóxicos e comparalos entre si. (Obxectivo 7)

Unidade     2. A información xenética  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Diferenciar os distintos ácidos nucleicos e os seus compoñentes. (Obxectivo 1)

b) Describir a replicación do ADN. (Obxectivo 2)

c) Coñecer  que  os  xenes  están  constituídos  por  ADN  e  a  localización  destes  nos 
cromosomas. (Obxectivo 3)

d) Reproducir  os  mecanismos  da  expresión  xenética  por  medio  do  código  xenético. 
(Obxectivos 5 e 6)

e) Recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética. (Obxectivo 4)

f) Analizar as repercusións sanitarias e sociais dos avances no coñecemento do xenoma. 
(Obxectivo 7)

g) Valorar criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía. 
(Obxectivo 8)

Unidade 3. Herdanza e transmisión de caracteres

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Diferenciar as formas de reprodución dos seres vivos. (Obxectivo 1)

b) Coñecer os conceptos básicos da xenética. (Obxectivo 2)

c) Resolver problemas prácticos dun e dous caracteres utilizando os cruzamentos das leis 
de Mendel. (Obxectivo 3)

d) Obter información sobre a transmisión de determinados caracteres na nosa especie por 
medio da resolución de problemas. (Obxectivos 3 e 4)

e) Calcular  porcentaxes e frecuencias dos xenotipos e fenotipos da descendencia dunha 
parella. (Obxectivos 3, 4 e 5)

f) Resolver problemas prácticos de caracteres da herdanza ligada ao sexo. (Obxectivo 6)

g) Recoñecer a aplicación dos conceptos da xenética mendeliana para o coñecemento da 
herdanza dalgunhas enfermidades. (Obxectivo 7)

Unidade 4. Orixe e evolución dos seres vivos

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Describir as teorías que tratan de explicar a orixe da vida. (Obxectivo 1)

b) Coñecer  e  diferenciar  os  aspectos  principais  das  teorías  fixista  e  evolucionistas. 
(Obxectivos 2 e 3)

c) Explicar as probas que avalan a evolución das especies. (Obxectivo 3)

d) Coñecer os mecanismos que interveñen na evolución das especies. (Obxectivo 4)

e) Comprender a orixe das diferentes especies. (Obxectivos 4 e 5)

f) Coñecer as características básicas do proceso de hominización. (Obxectivo 5)
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g) Compor diferentes esquemas que expliquen os contidos da unidade. (Obxectivos 1, 2 e 3)

Unidade 5. Estrutura dos ecosistemas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

a) Diferenciar  os  factores  ambientais  e  coñecer  a  súa  influencia  sobre  os  seres  vivos. 
(Obxectivo 1)

b) Recoñecer adaptacións dos seres vivos a diferentes medios. (Obxectivos 1 e 2)

c) Explicar como se produce a transferencia de materia e enerxía ao longo dunha cadea ou 
rede trófica concreta. (Obxectivos 2 e 3)

d) Coñecer a estrutura e dinámica dos ecosistemas. (Obxectivo 3)

e) Relacionar  as  perdas  enerxéticas  producidas  en  cada  nivel  co  aproveitamento  dos 
recursos alimentarios do planeta desde un punto de vista sostible. (Obxectivo 3)

f) Comprender os mecanismos de formación e degradación do solo. (Obxectivos 4 e 5)

g) Diferenciar as características máis importantes dos ecosistemas españois. (Obxectivo 6)

Unidade 6. Dinámica dos ecosistemas

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Solucionar  diferentes  cuestións  sobre  a  transferencia  de  materia  e  enerxía  nun 

ecosistema. (Obxectivos 1 e 2)

b) Saber analizar e interpretar os ciclos bioxeoquímicos. (Obxectivos 1 e 2)

c) Estudar os cambios que se poden producir nos ecosistemas. (Obxectivos 3 e 4)

d) Diferenciar e describir os tipos de sucesións. (Obxectivo 4)

e) Analizar os mecanismos de autorregulación e dinámica de poboacións dun ecosistema. 
(Obxectivo 5)

f) Relacionar os recursos naturais cos impactos que xera o seu emprego. (Obxectivos 6 e 8)

g) Coñecer  e  valorar  as  medidas  que  protexen  o  medio  natural.  Coñecer  os  Parques 
Nacionais de España. (Obxectivo 7)

Unidade 7. O relevo e a súa modelaxe

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Comprender as diferenzas entre relevo e paisaxe, así como a súa condición dinámica. 

(Obxectivo 1)

b) Diferenciar  os  conceptos  de  meteorización,  erosión,  transporte  e  sedimentación. 
(Obxectivo 2)
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c) Recoñecer nos relevos os efectos producidos polos distintos axentes xeolóxicos externos. 
(Obxectivos 3, 4 e 5)

d) Recoñecer  e  describir  as  diversas  formas  do  relevo  asociándoas  coa  modelaxe 
característica. (Obxectivos 3, 4 e 5)

e) Coñecer os factores que condicionan a modelaxe do relevo. (Obxectivo 6)

Unidade 8. Estrutura e dinámica da Terra

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Relacionar as características internas da Terra coa súa repercusión sobre os fenómenos 

superficiais. (Obxectivos 1 e 2)

b) Coñecer as teorías fixistas e mobilistas. (Obxectivos 3, 4 e 5)

c) Coñecer  a  teoría  da  deriva  continental  e  os  argumentos  achegados  no  seu  favor. 
(Obxectivo 4)

d) Comprender os principios e probas da tectónica de placas. (Obxectivo 5)

e) Definir e clasificar as placas litosféricas e os movementos relativos. (Obxectivo 6)

g) Relacionar o movemento das placas cos procesos xeolóxicos que producen. (Obxectivo 
7)

h) Coñecer e valorar o avance que significou a consolidación entre os científicos da teoría 
da tectónica de placas. (Obxectivo 8)

Unidade 9. Manifestacións da dinámica terrestre

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Comprender como se producen os fenómenos propios da  dinámica  interna  da 

Terra. (Obxectivo 1)

b) Relacionar os fenómenos convectivos coas súas manifestacións sobre a codia terrestre. 
(Obxectivo 2)

c) Explicar a formación dos relevos asociados á tectónica de placas.  (Obxectivos 3 e 4)

d) Recoñecer os elementos e tipos de deformacións que afectan  ás rochas. (Obxectivo 5)

e) Analizar  a  evolución  da  paisaxe  desde  a  influencia  da  dinámica  interna  e  externa. 
(Obxectivo 6)

f) Coñecer os riscos xeolóxicos e as medidas que nos axudan a diminuír os seus efectos. 
(Obxectivo 7)

Unidade 10. A historia do noso planeta

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
a) Explicar  as  diferentes  teorías  sobre  o  estudo  dos  procesos   xeolóxicos  do  pasado. 

(Obxectivo 1)
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b) Diferenciar as características e os principios dos sistemas de datación xeocronolóxica. 
(Obxectivos 2 e 3)

c) Analizar o proceso de fosilización e o valor dos fósiles no coñecemento da historia da 
Terra. (Obxectivos 4 e 7)

d) Coñecer a división do tempo na historia da Terra. (Obxectivo 5)

e) Describir os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. (Obxectivos 5 e 
6)

f) Estudar  as  especies  animais  e  vexetais  máis  importantes nas diferentes  divisións  da 
historia da Terra. (Obxectivo 7)

g) Analizar os acontecementos máis destacados da historia  xeolóxica  de  España. 
(Obxectivo 8)

6  .MÍNIMOS ESIXIBLES PARA O OBTENCIÓN DUNHA AVALIACIÓN   
POSITIVA.

CIENCIAS DA NATUREZA 1º DE E.S.O.
O universo e o sistema solar:
- Observación do Universo: As estrelas, As galaxias, O Sistema Solar.
- A idea do universo a través do tempo.
O planeta Terra:
- Os materiais da superficie terrestre.
- O interior terrestre: capas.
- Os movementos da terra e os seus efectos.
- A Lúa, o satélite da Terra. Eclipses e fases lunares. O calendario.
- Características da Terra que fan posible a vida.
- A diversidade dos climas.
- Concepto de ecosistema. Relacións entre o medio físico-químico e a vida.
Os seres vivos:
- Características comúns dos seres vivos. As funcións vitais.
- A célula e a teoría celular.
- Niveis de organización dos seres vivos.
- Os cinco reinos de seres vivos.
- A clasificación científica: taxóns, criterios, nomenclatura binomial.
O reino animal:
- Características do reino animal e da súa diversidade.
- As funcións vitais nos animais.
- Principais grupos de animais invertebrados e vertebrados.

As plantas e os fungos:
- Características das plantas.
- Clasificación polo seu talo e agrupación científica.
- Características dos principais grupos.
- A nutrición vexetal. Fotosíntese e respiración.
- Reproducción das plantas.
- Ciclo das anxiospermas.
- Fungos.
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Os seres vivos máis sinxelos:
- Reinos moneras.
- Reino protistas.  
O aire e a atmosfera:
- A atmosfera, capas e importancia no noso planeta.
- O aire.
- Singularidade da atmosfera terrestre. Os fenómenos atmosféricos.
A hidrosfera: 
- A auga: abundancia e propiedades. Principais características.Importancia para a vida.
- A auga en movemento (o ciclo da auga, descripción e factores que o causan).
- Mares e océanos. Concepto de salinidade.
- As augas continentais.
- Acción das augas sobre o relevo terrestre: acción xeolóxica dos ríos e do mar.
Minerais:
- Principais elementos xeoquímicos, abundancia e propiedades.
- Características diferenciadoras.
- Propiedades dos minerais.
Rochas:
- Rochas. Concepto e características.
- Tipos de rochas. Rochas máis frecuentes en Galiza.
A materia:
- A materia que forma a Terra.
- Elementos máis abundantes. Propiedades.
- Os estados da materia.
- Substancias puras e mesturas.
- A composición da materia: átomos e moléculas.

CIENCIAS DA NATUREZA 2º DE E.S.O.

MATERIA E ENERXÍA
Os sistemas materiais e a enerxía:
- Sistemas materiais.
- Escalas de observación macro e microscópica.
- A enerxía como propiedade dos sistemas materiais.
- Variación da enerxía nos sistemas materiais:cambio de posición, forma e estado
- Tipos de enerxía.
- Fontes de enerxía.
- A Terra: un sistema material en contínuo cambio.

Os cambios de posición nos sistemas materiais:
- Características  básicas  dun  movemento:  posición,  traxectoria,  espacio  percorrido, 

desprazamento e velocidade.
- Representación gráfica de movementos sinxelos.
- Interaccións e forzas.
- As forzas como causa do movemento e a deformación.
- Masa e peso dos corpos.
- Enerxía mecánica.

A enerxía que percibimos:
- Propagación da luz e do son. Diferencias entre elas.
- Outros tipos de ondas.
- Percepción da luz e do son: o ollo e o oído.
- A calor: enerxía en tránsito.
- Efectos  da calor  sobre os  corpos.  Calor  e  temperatura.  Os termómetros.  Escalas 

termométricas.
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- Formas de propagación da calor. Illantes e conductores.
- Percepción da calor: a pel.

A enerxía nos procesos químicos:
- Transformacións físicas e reaccións químicas: características.
- Significado das ecuacións químicas.
- Balances de masa e enerxía nos procesos químicos.

TRÁNSITO DE ENERXÍA NA TERRA.

A enerxía externa do planeta:
- Orixe da enerxía solar.
- A atmosfera como filtro da enerxía solar.
- A enerxía reflectida: efecto invernadoiro; últimas directrices internacionais.
- A hidrosfera como regulador térmico. Correntes, mareas e ondas.
- Distribución da enerxía solar que chega á superficie do planeta.
- A enerxía solar en Galiza.

Axentes xeolóxicos externos:
- Axentes atmosféricos.
- A meteorización.
- Formación de solos.
- Acción xeolóxica do vento. Enerxía eólica.
- Augas salvaxes. Acción xeolóxica das augas encamiñadas: torrentes e ríos.
- Enerxía hidráulica. A enerxía hidráulica en Galiza.
- As augas subterráneas e o seu aproveitamento. A hidroterapia e o termalismo en 

Galiza.
- Os glaciares: acción xeolóxica.
- Acción xeolóxica do mar. Enerxía mareomotriz. A enerxía mareomotriz en Galiza.
- A formación de rochas sedimentarias.
- Carbón e petróleo.
- A enerxía térmica. A enerxía térmica en Galiza.

A enerxía interna do planeta:
- Orixe da calor interna terrestre.
- Movementos dos continentes. Vulcanismo e terremotos.
- O relevo terrestre. Continentes e fondos mariños.
- A formación de rochas magmáticas e metamórficas.

A ENERXÍA E OS SERES VIVOS

As funcións dos seres vivos e o consumo de enerxía:
- Características funcionais das biomoléculas orgánicas: glícidos, lípidos e proteínas.
- O mantemento da vida. Nutrición autótrofa e heterótrofa. Fotosíntese, respiración e 

nutrición celular.
- A enerxía consumida polos seres vivos: crecemento, calor e movemento.
- O mantemento da especie. A reproducción animal e vexetal: analoxías e diferencias.
- Coordinación, relación e adaptación.

O tránsito de enerxía nos ecosistemas:
- Conceptos de biosfera, ecosfera e ecosistema.
- Productores, consumidores e descompoñedores.
- Pirámides tróficas.
- Productos químicos da descomposición dos seres vivos.
- Cadeas e redes tróficas.
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- A biomasa como fonte de enerxía.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º DE E.S.O.

I. Anatomía e fisioloxía humana
I.1. A organización do corpo humano
-A célula como unidade de función dos seres vivos. Tecidos, órganos e aparellos. Concepto 
de organismo pluricelular.
I.2. A alimentación humana. Alimentos e nutrientes
- Concepto de nutrición. A nutrición humana. Dietas sans e equilibradas.
- Os hábitos alimentarios e a súa relación coa saúde.

– A conservación dos alimentos.
– A etiquetaxe de alimentos.
– Os alimentos ecolóxicos.

I.3. A nutrición humana
- Aparatos que interveñen no proceso de nutrición
- O aparato dixestivo. Morfoloxía e fisioloxía. Glándulas anexas.
- O aparato circulatorio. Morfoloxía e fisioloxía. O sangue.
- O aparato respiratorio. Morfoloxía e fisioloxía.
- O aparato excretor. Morfoloxía e fisioloxía.
- Hábitos saudables e enfermidades máis frecuentes relacionadas co proceso de nutrición.
I.4. Relación e coordinación humana
- O sistema nervioso. Concepto de neurona. Anatomía e fisioloxía. Os receptores sensitivos. 
Os distintos niveis de integración nerviosa.
- O sistema endócrino. As glándulas e os principios hormonais.
- O aparato locomotor. Os efectores motores.
I.5. A reproducción humana
- Aparatos reproductores masculino e feminino. Anatomía e fisioloxía.
- Fecundación: inducción e anticoncepción. O embarazo.
I.6. A saúde e a enfermidade
- A saúde e a enfermidade. 
- Enfermidades infecciosas. Principais axentes causantes de infeccións e a súa prevención. 
- Enfermidades non infecciosas. Causas e prevención.

II. Xeoloxía externa, impacto ambiental e recursos naturais
II.1. Paisaxe e relevo. Xeoloxía externa
- Relevo, paisaxe, axentes xeolóxicos e clima.

- Meteorización das rochas.

- Formas de modelaxe xerais e de Galicia.

- Orixe das rochas sedimentarias.

II.2. Impactos ambientais
- Impactos ambientais: definición e tipos. 

- Impactos negativos sobre o medio natural: a atmosfera, a hidrosfera, a paisaxe natural, o 
solo e a biosfera. 

- Os residuos e a súa xestión.

- Prevención e corrección de impactos ambientais.

II.3. Os recursos naturais
- Os recursos naturais: características, tipos e explotación.

- Os recursos enerxéticos e a produción de electricidade. 
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- Os recursos hídricos e os biolóxicos.

- O desenvolvemento sostible: xestión da oferta e da demanda.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º de E.S.O.

Bloque1.
* Estratexias propias do traballo científico, formulación de hipóteses, planificación de 
experiencias, organización dos datos, interpretación de resultados e comunicación de 
conclusións.

* Busca, selección e análise crítica de información de carácter científico utilizando as 
tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes.

* A evolución do pensamento científico ao longo da historia, a importancia que supón para o 
desenvolvemento científico e tecnolóxico de cada época.

* Utilización comprensiva de protocolos experimentais e respecto polas normas de 
seguridade.

* Contribución do desenvolvemento científico e tecnolóxico á resolución dos problemas. 
Importancia da aplicación do principio de precaución e da participación cidadá na toma de 
decisións.

* Valoración da educación científica da cidadanía como requisito de sociedades democráticas 
sustentables.

* Consideración da cultura científica como fonte de satisfacción persoal.

Bloque 2. A Terra, un planeta en continuo cambio.

A historia da Terra

* Recoñecemento da variable tempo xeolóxico: a súa magnitude, a datación relativa e 
absoluta.

* Identificación dos principios e procedementos que permiten reconstruír a historia da Terra e 
utilización do actualismo como método de interpretación.

* Recoñecemento do proceso de fosilización. Identificación dos fósiles máis importantes en 
cada etapa. Utilización dos fósiles como indicadores das características dos ambientes e 
climas do pasado.

* Reconstrución de historias xeolóxicas sinxelas a partir dunha columna estratigráfica.

* Identificación das eras xeolóxicas e situación dos fenómenos xeolóxicos e biolóxicos máis 
relevantes que aconteceron en cada unha.

A tectónica de placas e as súas manifestacións.
* Recoñecemento e análise das probas do desprazamento dos continentes.
* Localización e análise da distribución dos volcáns, terremotos, cordilleiras, dorsais e fosas 
oceánicas. Coñecemento do fenómeno da expansión do fondo oceánico, a súa relación co 
volume constante da Terra e co modelo dinámico da estrutura interna da Terra.
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* Recoñecemento das placas litosféricas principais e os seus límites.
* Análise das interaccións entre os procesos xeolóxicos internos e externos, a formación das 
montañas, os seus tipos e os procesos xeolóxicos asociados, magmatismo e metamorfismo, 
que completan o ciclo das rochas.

* Análise e valoración dos riscos xeolóxicos en función da dinámica interna da Terra á luz da 
tectónica de placas.

* Constatación da evolución das ideas no eido do pensamento científico partindo dalgunhas 
teorías oroxénicas vixentes a finais do século XIX, as ideas revolucionarias de Wegener ata a 
actual teoría da tectónica de placas. Valoración da construción continuada do pensamento 
científico.

Bloque 3. A vida no planeta.

A célula unidade de vida

* Recoñecemento da teoría celular e a súa importancia nas ciencias da vida.
* Recoñecemento da célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos.
* Caracterización dos diversos tipos de células: procariotas, eucariotas; vexetais e animais. 
Recoñecemento dos principais orgánulos.

*Utilización do microscopio para a súa observación.
* Identificación do material hereditario no seu contexto celular: cromatina e cromosomas.

* Recoñecemento do ADN como constituínte de cromosomas e cromatina e valoración do 
papel de James Watson, Francis Crick e Rosalyn Franklin no descubrimento da súa estrutura 
e as importantes repercusións deste descubrimento.

* Caracterización dos procesos de división celular: mitose e meiose. Relación da mitose co 
ciclo celular. Relación da meiose coa formación de gametos na reprodución sexual e 
valoración do papel que desempeña na variabilidade inter e intraespecífica.

A herdanza e a transmisión dos caracteres.
Xenética mendeliana.
* Recoñecemento e análise das achegas de Mendel e as súas leis da herdanza destacando a 
extracción de conclusións a partir do tratamento estatístico dos datos.

* Resolución de problemas sinxelos relacionados coas leis da herdanza constatando o uso 
de estratexias e procedementos da metodoloxía científica na súa resolución.

* Valoración das achegas de Mendel no contexto da evolución constante do pensamento 
científico no eido da xenética.

Xenética molecular.
* Aproximación ao concepto de xene como unidade portadora da información xenética. 
Recoñecemento do ADN como constituínte molecular do xene, coñecemento do código 
xenético e das mutacións e a súa relación coa expresión proteica.

* Identificación do cromosoma como forma de organización dos xenes e coñecemento do 
xenoma, o xenotipo e o fenotipo. Análise dun cariotipo.

Xenética humana.
* Aproximación á xenética humana, análise da herdanza de caracteres sinxelos.
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* Procura e selección de información dalgunha enfermidade xenética, análise da información, 
valoración crítica dos posibles tratamentos e comunicación de resultados.

* Coñecemento e valoración das aplicacións e repercusións da enxeñaría xenética: os 
alimentos transxénicos, a clonación, o xenoma humano e a terapia xénica.

* Valoración das implicacións ecolóxicas, sociais e éticas dos avances biotecnolóxicos. 
Análise da repercusión das noticias desta temática.

Orixe e evolución dos seres vivos.
* Análise dalgunhas teorías sobre a orixe da vida na Terra e a evolución dos seres vivos: 
teorías fixistas e evolucionistas.

* Identificación e análise de datos que apoian a teoría da evolución das especies. 
Recoñecemento da aparición e a extinción das especies.

* Comparación entre as teorías de Lamarck e de Darwin. Recoñecemento do gradualismo e o 
equilibrio puntuado.

* Procura e selección crítica de información acerca da evolución do home.
* Valoración da biodiversidade como resultado do proceso evolutivo. O papel da humanidade 
na extinción das especies.

Bloque 4. As transformacións nos ecosistemas.
A dinámica dos ecosistemas.
* Construción e identificación de cadeas e redes tróficas no ecosistema como exemplo de 
dinámica e interacción. Interpretación de pirámides ecolóxicas.

* Análise do ciclo da materia e o fluxo de enerxía nos ecosistemas naturais. Idea de ciclo 
bioxeoquímico. Análise do ciclo do carbono.

* Recoñecemento e valoración da formación e destrución do solo, do impacto dos incendios 
forestais, das especies invasoras e a súa relación coa evolución e a sucesión no ecosistema. 
Constatación da modificacións dos ambientes polos seres vivos e valoración da intervención 
humana.

* Investigación dalgún problema ambiental do contorno, e análise crítica a partir das achegas 
da ciencia. Valoración e comunicación de conclusións.

7  .PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN .  

 
A AVALIACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL.

O proceso de avaliación, debe ser un proceso continuo, formativo, personalizado e 
integrador  que  valore  unha  aprendizaxe  de  valores  da  sociedade  democrática,  libre, 
tolerante, plural, na que vivimos e que continúa sendo unha das finalidades prioritarias da 
educación.

Os referentes do proceso de avaliación son os obxectivos educativos, que se recollen 
nos criterios de avaliación que establecen o tipo e o grao de aprendizaxe que se espera que 
os  alumnos  alcancen  respecto  a  esas  capacidades.  Estes  criterios  teñen  unha  función 
orientadora, axudan á elaboración de programacións, e son un instrumento para a avaliación 
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formativa,  xa  que  son  puntos  de  referencia  para  seguir  de  cerca  o  traballo  realizado  e 
reorientalo  se  é  preciso;  tamén son  un  elemento  esencial  para  a  avaliación  sumativa  ó 
facilita-la  comprobación  dos  resultados  alcanzados  e  a  valoración  do  seu  grao  de 
consecución.

O proceso de avaliación é un elemento máis do continuo proceso de aprendizaxe do 
alumno, e neste sentido é como hai que entender as actividades de avaliación. Entendemos 
a  avaliación  coma  un  proceso  integral,  en  que  se  contemplan  diversas  dimensións  ou 
vertentes: análise do proceso de aprendizaxe dos alumnos e alumnas, análise do proceso de 
ensinanza e da práctica docente, e análise do propio Proxecto Curricular. Neste caso e como 
referente ó resto das áreas do Departemento dicir que a avaliación do proceso de ensinanza 
e da práctica docente atenderá ós seguintes aspectos:

a) Organización  e  coordinación  do  equipo.  Grao  de  definición.  Distinción  de 
responsabilidades.

b) Planificación das tarefas. Dotación de medios e tempos. Distribución de medios e tempos. 
Selección do modo de elaboración.

c) Participación. Ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e aprobación de 
acordos.  Implicación  dos  membros.  Proceso  de  integración  no  traballo.  Relación  e 
implicación  dos  pais.  Relación  entre  os  alumnos  e  alumnas,  e  entre  os  alumnos  e 
alumnas e os profesores.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN .

A avaliación de todos os contidos efectuarase mediante a observación sistemática do 
traballo  do  alumno  na  clase  e  na  casa.Serán  instrumentos  adecuados  para  iso  a 
realización  das  actividades  de  comprobación  de  coñecementos  de  cada  un  dos 
contidos  en  que  se  organizou  a  unidade ,ademáis  da  valoración  da 
actitude,participación  e  comportamento  e  tódalas  actividades  realizadas.Estas 
actividades será:

- Exercicios na clase e na casa,  preguntas orais,  lectura comprensiva de textos e 
artigos de periódicos ou revistas, búsquedas de información así como visionado de 
películas,vídeos ou DVDs relacionados.
-Avaliaranse ademáis a realización dun caderno de clase ordeado,pulcro,completo e 
correxido.Avaliaranse  tamén  os  contidos  e  destrezas  adquiridos  na  prácticas 
realizadas  no  laboratorio,mediante  a  observación  do  comportamento  e  actitude 
durante  as  sesións  e  mediante  a  realización  e  entrega  das  actividades 
correspondentes.

Será importante a realización das actividades finais de síntese da unidade, nas que o 
alumno deberá demostrar tanto o dominio de conceptos coma o de destrezas básicas 
da área en cuestión.Éstas poderán ser:
-Exames  escritos ou orais,   exposicións  orais  e traballos  escritos,tanto  individuais 
como en grupo.Nos traballos valorarase tanto a adecuación do contido ao esixido polo 
profesor,como a presentación pulcra e ordeada dos mesmos.Nos traballos en grupo 
valoraráse a capacidade para realizar un traballo cooperativo.  

8.  CRITERIOS  DE CUALIFICACIÓN  

1º de   E.S.O.  
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN

- En cada avaliación realizaranse 2 probas escritas.
-  A nota  de cada avaliación  será,  sempre seguindo  os  criterios  de avaliación,  dun 80% 
mínimo  o  obtido  a  través  notas  de  exames,  probas,  traballo  de  laboratorio  e  traballos 
bibliográficos entregados, correspondendo o outro 20% restante á valoración dos contidos 
actidudinais  acadados  polo  do  alumno  a  través  da  participación,  comportamente, 
intervencións orais e interés mostrado durante a avaliación.
- Presentarase un traballo elaborado polo alumno (según criterio do profesor, poderá ser de 
un por avaliación).
-O aprobado estará no 5. A nota mínima dos exames para que se realice unha media,ou para 
que opte a un cinco na nota global da avaliación ,será un 4 sobre 10.
-  Realizarase  unha  recuperación  de  cada  Avaliación  unha  vez  rematada  esta.  Cada 
avaliación será independente da anterior.
- A NOTA FINAL da materia será a media obtida nas 3 avaliacións. Poderá haber un exame 
final se o profesor o considera oportuno, podendo recuperar 1, 2 ou todas as avaliacións. 
- Os exames de SETEMBRO serán de toda a materia do curso.

2º de E.S.O.

CRITERIOS E MÍNIMOS DE PROMOCIÓN

- En cada avaliación realizaranse como mínimo 2 probas escritas.
-  A nota  de cada avaliación  será,  sempre seguindo  os  criterios  de avaliación,  dun 80% 
mínimo  o  obtido  a  través  notas  de  exames,  probas,  traballo  de  laboratorio  e  traballos 
bibliográficos entregados, correspondendo o outro 20% restante á valoración dos contidos 
actidudinais  acadados  polo  do  alumno  a  través  da  participación,  comportamente, 
intervencións orais e interés mostrado durante a avaliación.
- Presentarase un traballo elaborado polo alumno (según criterio do profesor, poderá ser de 
un por avaliación).
-O aprobado estará no 5. A nota mínima dos exames para que se realice unha media,ou para 
que opte a un cinco na nota global da avaliación ,será un 4 sobre 10.
-  Realizarase  unha  recuperación  de  cada  Avaliación  unha  vez  rematada  esta.  Cada 
avaliación será independente da anterior.
- A NOTA FINAL da materia será a media obtida nas 3 avaliacións. Poderá haber un exame 
final se o profesor o considera oportuno, podendo recuperar 1, 2 ou todas as avaliacións. 
- Os exames de SETEMBRO serán de toda a materia do curso.

3º de   E.S.O.  

CRITERIOS E MÍNIMOS DE PROMOCIÓN

- En cada avaliación realizarase 1 proba escrita ó final de cada tema e unha proba final de 
avaliación que comprenderá tódolos contidos tratados.

– A nota de cada avaliación corresponderá, sempre seguindo os criterios de avaliación, 
nun 80% á obtida a partir das notas de exames, de tal xeito que se fará a media das 
probas  de  cada  tema  que  fará  media  coa  nota  da  proba  final  de  avaliación.  O 
resultado será unha nota que supón o 80% do valor da nota da avaliación.

–  O 20% restante corresponde a:  tarefas realizadas  polos  alumnos na aula  e fora 
desta,  participación nos traballos  na aula  virtual,  participación e  traballo  na clase, 
traballos monográficos. 
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– En calqueira caso, ter entregados tódolos traballos propostos e a libreta con todos os 
contidos tratados é requisito imprescindible para poder acadar un 5 na avaliación e 
tamén na nota final da avaliación ordinaria de xuño.

-  Realizarase  unha  recuperación  de  cada  Avaliación  unha  vez  rematada  esta.  Cada 
avaliación será independente da anterior.
-  A  NOTA FINAL da materia  será  a  media  ponderada  obtida  a  partir  das  3  avaliacións, 
sempre e cando a nota da avaliación sexa superior a 5. Poderá haber un exame final se o 
profesor  o  considera  oportuno,  en  función  das  características  do  alumnado,  podendo 
recuperar 1, 2 ou todas as avaliacións. 
-  As  probas  extraordinarias  de  SETEMBRO  serán  de  toda  a  materia  do  curso.  Para  a 
avaliación  extraordinaria  teráse  en  conta  nun  20% a  correcta  realización  das  tarefas  de 
recuperación propostas e nun 80% a proba escrita extraordinaria.

PDC

CRITERIOS E MÍNIMOS DE PROMOCIÓN

- En cada avaliación realizarase 1 proba escrita ó final de cada tema e unha proba final de 
avaliación que comprenderá tódolos contidos tratados.

– A nota de cada avaliación corresponderá, sempre seguindo os criterios de avaliación, 
nun 70% á obtida a partir das notas de exames, de tal xeito que se fará a media das 
probas  de  cada  tema  que  fará  media  coa  nota  da  proba  final  de  avaliación.  O 
resultado será unha nota que supón o 70% do valor da nota da avaliación.

–  O 30% restante corresponde a:  tarefas realizadas  polos  alumnos na aula  e fora 
desta,  participación nos traballos  na aula  virtual,  participación e  traballo  na clase, 
traballos monográficos. 

– En calqueira caso, ter entregados tódolos traballos propostos e a libreta con todos os 
contidos tratados é requisito imprescindible para poder acadar un 5 na avaliación e 
tamén na nota final da avaliación ordinaria de xuño.

-  Realizarase  unha  recuperación  de  cada  Avaliación  unha  vez  rematada  esta.  Cada 
avaliación será independente da anterior.

– Na avaliación ordinaria de xuño,A NOTA da materia será a media ponderada obtida a 
partir  das 3 avaliacións,  sempre e cando a nota da avaliación sexa superior  a 5. 
Poderá haber un exame final  se o profesor o considera oportuno,  en función das 
características do alumnado, podendo recuperar 1, 2 ou todas as avaliacións.

– Para o calculo da nota definitiva de avaliación teráse en conta nun 25% a nota do 
proxecto interdisciplinar traballado neste curso: “Alimentación e nutrición no comedor 
de San Sadurniño” e “Promoción turística da comarca”

-  As  probas  extraordinarias  de  SETEMBRO  serán  de  toda  a  materia  do  curso.  Para  a 
avaliación  extraordinaria  teráse  en  conta  nun  20% a  correcta  realización  das  tarefas  de 
recuperación propostas e nun 80% a proba escrita extraordinaria.

4º de E.S.O.

CRITERIOS E MÍNIMOS DE PROMOCIÓN

- En cada avaliación realizarase 1 proba escrita ó final de cada tema e unha proba final de 
avaliación que comprenderá tódolos contidos tratados.

– A nota de cada avaliación corresponderá, sempre seguindo os criterios de avaliación, 
nun 80% á obtida a partir das notas de exames, de tal xeito que se fará a media das 
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probas  de  cada  tema  que  fará  media  coa  nota  da  proba  final  de  avaliación.  O 
resultado será unha nota que supón o 80% do valor da nota da avaliación.

–  O 20% restante corresponde a:  tarefas realizadas  polos  alumnos na aula  e fora 
desta,  participación nos traballos  na aula  virtual,  participación e  traballo  na clase, 
traballos monográficos. 

– En calqueira caso, ter entregados tódolos traballos propostos e a libreta con todos os 
contidos tratados é requisito imprescindible para poder acadar un 5 na avaliación e 
tamén na nota final da avaliación ordinaria de xuño.

-  Realizarase  unha  recuperación  de  cada  Avaliación  unha  vez  rematada  esta.  Cada 
avaliación será independente da anterior.
-  A  NOTA FINAL da materia  será  a  media  ponderada  obtida  a  partir  das  3  avaliacións, 
sempre e cando a nota da avaliación sexa superior a 5. Poderá haber un exame final se o 
profesor  o  considera  oportuno,  en  función  das  características  do  alumnado,  podendo 
recuperar 1, 2 ou todas as avaliacións. 
-  As  probas  extraordinarias  de  SETEMBRO  serán  de  toda  a  materia  do  curso.  Para  a 
avaliación  extraordinaria  teráse  en  conta  nun  20% a  correcta  realización  das  tarefas  de 
recuperación propostas e nun 80% a proba escrita extraordinaria.

9  . TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA (Proxecto Lector)  

Neste  curso  o  centro  continuará  coa  implantación  do  Plan  Lector,  seguindo  a 
lexislación vixente.  Desde o Departamento potenciarase a lectura a través dos apartados 
específicos fixados nos libros de texto, e das lecturas científicas que, adaptadas a cada nivel, 
o alumnado terá na Biblioteca do Centro. A práctica diaria da lectura dos textos referidos 
servirá, ademáis, para avaliar o grao de consecución dos obxectivos no proceso de ensino-
aprendizaxe. Isto vai permitir ter unha idea do grao de comprensión dos textos (vocabulario 
científico,expresións cultas, explicacións complexas) e da necesidade, ou non, de variar o 
seu  nivel  de  dificultade  ao  longo  do  proceso.  Con  este  fin,  o  noso  Departemento,  en 
cooperación co Departamento de Física e Química,  pretende continuar  a dotar  ó  Centro 
dunha cantidade de referencias bibliográficas adecuadas, tras revisar a actual ó principio de 
curso. 
Tal  e  como se  acordou  nos  órganos  colexiados  do centro,  cada  materia  que  imparte  o 
departamento adicará, como mínimo, un número de horas de lectura ó trimestre igual as 
horas semanais da materia.

10  .TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC  

Desde o curso 2006/07 o Departamento participa xunto co Centro no Programa TiC 
auspiciado pola Consellería, no que xa se deron os primeiros pasos para a incorporación e 
utilización  das  TICs  no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  desde  a  área  de  Ciencias  da 
Natureza e Bioloxía  e Xeoloxía.  Neste ano cabe destacar  a continuidade nesta liña,  coa 
utilización de medios audiovisuais (DVDs e VHS de contidos científicos adaptados a cada 
unidade), acceso a Internet e o uso do software adecuado para a busca, interpretación e 
selección de materiais  textuais  e gráficos nas clases e nos traballos do alumnado.  Cabe 
destacar o emprego da aula virtual para a materia Bioloxía e Xeoloxía en 3º e 4º da ESO e no 
PDC,  e  o  material  realizado  en  Power-Point  polo  persoal  de  Departamento  para  a  súa 
incorporación  á  docencia  da  área  así  como  o  aproveitamento  do  encerado  dixital. 
Prenténdese  potenciar  especialmente  este  ano,  por  tanto,  a  utilización  de  material  de 
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aprendizaxe en liña, como é o caso de Web-Quests ,uso de Blogs e outras ferramentas afíns 
en todos os cursos da ESO.
Neste curso 2012-13 a participación on proxecto ABALAR supón un avance no fomento da 
utilización das TIC. 
Ademáis, neste curso, disporemos de canóns videoproxectores nas aulas de 3º e 4º da ESO 
e tamén de 4 netbooks na aula de diversificación curricular. 
Ligado á dispoñibilidade destes recursos, este ano os membros do departamento participarán 
no proxecto de formación do profesorado do centro que ten como eixo básico a mellora na 
utilización das TIC na aula.

11  . PROGRAMA DE PENDENTES  

11.1.- CIENCIAS DA NATUREZA DE 1º ESO 

Plan de traballo para alumnado con ciencias da natureza de 1º ESO pendente

O Plan de traballo basearase na consecución dos obxectivos da área a través dos contidos 
da área. A avaliación realizarase segundo os criterios de avaliación reseñados e cumprindo 
as actividades de avaliacións dispostas neste documento.

OBXECTIVOS 

1.  Iniciarse no coñecemento e na aplicación do método científico e entender a ciencia como  
un todo que se divide en distintas materias para poder afondar nos diferentes aspectos da  
realidade.

2.  Modificar  os  prexuízos  que  dificultan  a  análise  dos  fenómenos  naturais  baixo  unha  
perspectiva científica, para aproximarse ós conceptos adecuados para esta etapa.

3.  Comprender  e  expresar  con  propiedade  mensaxes  científicas  orais  e  escritas.  Saber  
interpretar as representacións da información propias da ciencia: diagramas, gráficas, táboas  
ou expresións matemáticas axeitados ó nivel da etapa.

4.  Interpretar  os  principais  fenómenos  naturais  e  mailas  súas  aplicacións  tecnolóxicas,  
desde unha perspectiva científica.

5.  Participar de maneira responsable na planificación e na realización de actividades de tipo  
científico.

6. Utilizar de forma autónoma diferentes fontes de información, avaliando o seu contido de  
maneira persoal, crítica, tolerante e non dogmática, principalmente no relativo a cuestións  
científicas e tecnolóxicas.

7.  Recoñecer e valorar a importancia da ciencia e das súas contribucións na mellora da  
tecnoloxía e, en consecuencia, das condicións de vida da humanidade.

8.  Adquirir  coñecementos  sobre  o  funcionamento  do  organismo  humano  para  xerar  e  
afianzar hábitos de coidado e hixiene corporal e mental.

9. Aplicar os coñecementos adquiridos para gozar do medio natural, dándolle o seu xusto  
valor e participando no seu conservación e mellora.
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CONTIDOS  

I. Conceptuais

O universo e o sistema solar:
- Observación do Universo: As estrelas, As galaxias, O Sistema Solar.
- A idea do universo a través do tempo.
O planeta Terra:
- Os materiais da superficie terrestre.
- O interior terrestre: capas.
- Os movementos da terra e os seus efectos.
- A Lúa, o satélite da Terra. Eclipses e fases lunares. O calendario.
- Características da Terra que fan posible a vida.
- A diversidade dos climas.
- Concepto de ecosistema. Relacións entre o medio físico-químico e a vida.
Os seres vivos:
- Características comúns dos seres vivos. As funcións vitais.
- A célula e a teoría celular.
- Niveis de organización dos seres vivos.
- Os cinco reinos de seres vivos.
- A clasificación científica: taxóns, criterios, nomenclatura binomial.
O reino animal:
- Características do reino animal e da súa diversidade.
- As funcións vitais nos animais.
- Principais grupos de animais invertebrados e vertebrados.
As plantas e os fungos:
- Características das plantas.
- Clasificación polo seu talo e agrupación científica.
- Características dos principais grupos.
- A nutrición vexetal. Fotosíntese e respiración.
- Reproducción das plantas.
- Ciclo das anxiospermas.
- Fungos.
Os seres vivos máis sinxelos:
- Reinos moneras.
- Reino protistas.  
O aire e a atmosfera:
- A atmosfera, capas e importancia no noso planeta.
- O aire.
- Singularidade da atmosfera terrestre. Os fenómenos atmosféricos.
A hidrosfera: 
- A auga: abundancia e propiedades. Principais características.Importancia para a vida.
- A auga en movemento (o ciclo da auga, descripción e factores que o causan).
- Mares e océanos. Concepto de salinidade.
- As augas continentais.
- Acción das augas sobre o relevo terrestre: acción xeolóxica dos ríos e do mar.
Minerais:
- Principais elementos xeoquímicos, abundancia e propiedades.
- Características diferenciadoras.
- Propiedades dos minerais.
Rochas:
- Rochas. Concepto e características.
- Tipos de rochas. Rochas máis frecuentes en Galiza.
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A materia:
- A materia que forma a Terra.
- Elementos máis abundantes. Propiedades.
- Os estados da materia.
- Substancias puras e mesturas.
- A composición da materia: átomos e moléculas.

II. Procedimentais

- Aplicar de forma persoal as estratexias do método científico (observación sistemática, 
emisión de hipótesis, experimentación, comprobación de resultados e comunicación) 
ó estudio dalgúns fenómenos naturais sinxelos.

- Interpretar  cadros  e  gráficos  complexos  (gráficos  de  barras,  esquemas  de  redes 
tróficas, etc.).

- Elaborar  cadros,  gráficos,  informes,  fichas  e  outras  formas  de  presentación  e 
comunicación de resultados de observacións, análises, clasificacións.

- Realizar  clasificacións  de  seres  vivos,  rochas,  minerais,  compostos  químicos, 
fenómenos físicos, etc. de acordo con criterios científicos previamente establecidos.

- Clasificar  seres  vivos  nos  seus  grupos  principais  baseándose  nas  características 
anatómicas e fisiolóxicas máis aparentes.

- Utilizar a linguaxe científica con propiedade para describir seres vivos, seres inertes, 
procesos observabes no corpo humano e outros fenómenos naturais.

- Resolver problemas sinxelos aplicando estratexias persoais.
- Traballar  en  grupo  na  realización  de  tarefas  científicas  e  na  exposición  e 

comunicación de resultados de estudios, investigacións, debates, etc.
- Interpretar atlas de anatomía humana.
- Medir  diferentes  magnitudes  (lonxitude,  masa,  volume)  mediante  os  intrumentos 

adecuados e recoñecer o erro que se produce en toda medida.
- Realizar algúns cálculos sinxelos sobre propiedades observables na materia.

III. Actitudinais

- Valoración da investigación científica como medio de coñecemento.
-  Valoración  da  actitude  de  perseveranza  e  esforzo  dos  científicos  para  explicar  os 

interrogantes que se formula a humanidade.
- Interese na realización correcta das experiencias, na recollida de datos, na confección 

de informes, etc.
- Valoración da importancia da pulcritude na realización de tódolos traballos, tanto propios 

como alleos.
-  Actitude  receptiva  e  dialogante  perante  os  puntos  de  vista  dos  seus  compañeiros; 

valoración do diálogo como medio de resolución de conflictos interpersoais.
- Respecto polas persoas e tolerancia coas peculiaridades individuais.
- Coidado e respecto polo material e polos instrumentos de laboratorio.
- Interese e respecto polos seres vivos e polo medio natural, e disposición favorable á súa 

protección e conservación.
- Valoración positiva das accións cotiás dirixidas a protexer a natureza e a realizar un uso 

racional dos recursos naturais: reciclaxe de vidro e papel, reutilización de envases, etc.
- Interese por coñecer as principais propiedades da materia (masa, volume, densidade, 

temperatura, carga eléctrica).
-  Interese  por  coñecer  a  estructura  e  composición  dos  materiais,  así  como as  súas 

principais propiedades e os seus diferentes usos.
- Valoración da importancia dos estudios no campo da física e a química como motor de 

avance da tecnoloxía, que facilita e fai máis cómoda a nosa vida cotiá.
- Valoración positiva da ciencia como medio de coñecemento do noso contorno.
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 CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 Explicar a organización do sistema solar e as características dos movementos da terra e 
da lúa, así como algunhas das principais concepcións sobre o sistema planetario que se 
teñan aceptado ao longo da historia.

 Razoar por que os elementos químicos máis abundantes do universo son, en xeral, os 
que teñen o menor número de protóns e explicar as propiedades destes elementos

 Realizar  correctamente  cálculos  sinxelos  empregando  o  Sistema  Internacional  de 
Unidades.

 Describir  a  materia  en  termos  atómico-moleculares.  Aplicar  o  coñecemento  da 
composición  química  universal  da  materia  para  explicar  a  existencia  de  elementos 
químicos, tanto en substancias inertes como nos seres vivos, a diferenza entre elementos 
e  compostos,  substancias  puras  e  mesturas,  sistemas  homoxéneos  e  heteroxéneos. 
Relacionar estes conceptos cos de mineral, rocha, aire e auga mariña.

 Diferenciar os estados de agregación da materia, sólido, líquido e gasoso, atendendo a 
propiedades  macroscópicas  xerais  (forma,  dimensións,  masa  e  densidade), 
relacionándoos, xunto das propiedades da auga, coas peculiaridades da hidrosfera.

 Coñecer  as  características  fisicoquímicas  da  terra  e  a  súa  incidencia  na  orixe, 
desenvolvemento e mantemento da vida.

 Explicar as funcións comúns de todos os seres vivos tendo en conta a teoría celular. 
Recoñecer a existencia dunha mesma configuración básica e estructural que permite, a 
partir das estructuras máis sinxelas extrapolar datos aos diferentes grupos de seres vivos 
e establecer as clasificacións oportunas.

 Establecer os criterios que serven para clasificar os seres vivos. Identificar os principais 
modelos taxonómicos a que pertencen os animais e plantas máis comúns, subliñando os 
trazos  morfolóxicos  máis  relevantes  e  localizando  as  autóctonas  de  Galiza  no  seu 
contexto natural. Relacionar a presenza de determinadas estructuras coa súa adaptación 
ao medio. Describir as características principais da especie humana.

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

O alumnado coa materia de Ciencias da Natureza de 1º de ESO pendente deberá realizar as 
seguintes actividades de avaliación coa finalidade de acadar os obxectivos da área propostos 
para a superación desta materia.

- Entregar de xeito obrigatorio as fichas ou traballos que a proposta do departamento 
se determinen para  cada trimestre.O cal  será  condición  indispensable  para  poder 
acadar unha avaliación positiva.

- Realizar  as  probas  escritas (unha  por  trimestre)  que  convoque  o  departamento 
didáctico.

- A nota final será obtida a partir do resultado obtido nas fichas e as probas escritas. O 
aprobado estará a partir do 5.

- No caso de non superar as dúas anteriores o alumno terá dereito a realizar no mes de 
maio e no de setembro unha proba final (exame único) da materia (nas datas que con 
antelación notificará o departamento). 

11.2.- CIENCIAS DA NATUREZA DE 2º ESO 
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Plan de traballo para alumnado con ciencias da natureza de 2º ESO pendente

O Plan de traballos basearase na consecución dos obxectivos da área a través dos contidos 
da área. A avaliación realizarase segundo os criterios de avaliación reseñados e cumprindo 
as actividades de avaliacións dispostas  neste documento.

OBXECTIVOS  

1.  Iniciarse no coñecemento e na aplicación do método científico e entender a ciencia como  
un todo que se divide en distintas materias para poder afondar nos diferentes aspectos da  
realidade.

2.  Modificar  os  prexuízos  que  dificultan  a  análise  dos  fenómenos  naturais  baixo  unha  
perspectiva científica, para aproximarse ós conceptos adecuados para esta etapa.

3.  Comprender  e  expresar  con  propiedade  mensaxes  científicas  orais  e  escritas.  Saber  
interpretar as representacións da información propias da ciencia: diagramas, gráficas, táboas  
ou expresións matemáticas axeitados ó nivel da etapa.

4.  Interpretar  os  principais  fenómenos  naturais  e  mailas  súas  aplicacións  tecnolóxicas,  
desde unha perspectiva científica.

5.  Participar de maneira responsable na planificación e na realización de actividades de tipo  
científico.

6. Utilizar de forma autónoma diferentes fontes de información, avaliando o seu contido de  
maneira persoal, crítica, tolerante e non dogmática, principalmente no relativo a cuestións  
científicas e tecnolóxicas.

7.  Recoñecer e valorar a importancia da ciencia e das súas contribucións na mellora da  
tecnoloxía e, en consecuencia, das condicións de vida da humanidade.

8.  Adquirir  coñecementos  sobre  o  funcionamento  do  organismo  humano  para  xerar  e  
afianzar hábitos de coidado e hixiene corporal e mental.

9. Aplicar os coñecementos adquiridos para gozar do medio natural, dándolle o seu xusto  
valor e participando no seu conservación e mellora.

CONTIDOS   

I. Conceptuais

MATERIA E ENERXÍA

Os sistemas materiais e a enerxía:
- Sistemas materiais.
- Escalas de observación macro e microscópica.
- A enerxía como propiedade dos sistemas materiais.
- Variación da enerxía nos sistemas materiais:cambio de posición, forma e estado
- Tipos de enerxía.
- Fontes de enerxía.
- A Terra: un sistema material en contínuo cambio.
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Os cambios de posición nos sistemas materiais:
- Características  básicas  dun  movemento:  posición,  traxectoria,  espacio  percorrido, 

desprazamento e velocidade.
- Representación gráfica de movementos sinxelos.
- Interaccións e forzas.
- As forzas como causa do movemento e a deformación.
- Masa e peso dos corpos.
- Enerxía mecánica.

A enerxía que percibimos:
- Propagación da luz e do son. Diferencias entre elas.
- Outros tipos de ondas.
- Percepción da luz e do son: o ollo e o oído.
- A calor: enerxía en tránsito.
- Efectos  da calor  sobre os  corpos.  Calor  e  temperatura.  Os termómetros.  Escalas 

termométricas.
- Formas de propagación da calor. Illantes e conductores.
- Percepción da calor: a pel.

A enerxía nos procesos químicos:
- Transformacións físicas e reaccións químicas: características.
- Significado das ecuacións químicas.
- Balances de masa e enerxía nos procesos químicos.

TRÁNSITO DE ENERXÍA NA TERRA.

A enerxía externa do planeta:
- Orixe da enerxía solar.
- A atmosfera como filtro da enerxía solar.
- A enerxía reflectida: efecto invernadoiro; últimas directrices internacionais.
- A hidrosfera como regulador térmico. Correntes, mareas e ondas.
- Distribución da enerxía solar que chega á superficie do planeta.
- A enerxía solar en Galiza.

Axentes xeolóxicos externos:
- Axentes atmosféricos.
- A meteorización.
- Formación de solos.
- Acción xeolóxica do vento. Enerxía eólica.
- Augas salvaxes. Acción xeolóxica das augas encamiñadas: torrentes e ríos.
- Enerxía hidráulica. A enerxía hidráulica en Galiza.
- As augas subterráneas e o seu aproveitamento. A hidroterapia e o termalismo en 

Galiza.
- Os glaciares: acción xeolóxica.
- Acción xeolóxica do mar. Enerxía mareomotriz. A enerxía mareomotriz en Galiza.
- A formación de rochas sedimentarias.
- Carbón e petróleo.
- A enerxía térmica. A enerxía térmica en Galiza.
A enerxía interna do planeta:
- Orixe da calor interna terrestre.
- Movementos dos continentes. Vulcanismo e terremotos.
- O relevo terrestre. Continentes e fondos mariños.
- A formación de rochas magmáticas e metamórficas.
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A ENERXÍA E OS SERES VIVOS

As funcións dos seres vivos e o consumo de enerxía:
- Características funcionais das biomoléculas orgánicas: glícidos, lípidos e proteínas.
- O mantemento da vida. Nutrición autótrofa e heterótrofa. Fotosíntese, respiración e 

nutrición celular.
- A enerxía consumida polos seres vivos: crecemento, calor e movemento.
- O mantemento da especie. A reproducción animal e vexetal: analoxías e diferencias.
- Coordinación, relación e adaptación.

O tránsito de enerxía nos ecosistemas:
- Conceptos de biosfera, ecosfera e ecosistema.
- Productores, consumidores e descompoñedores.
- Pirámides tróficas.
- Productos químicos da descomposición dos seres vivos.
- Cadeas e redes tróficas.
- A biomasa como fonte de enerxía.

II. Procedimentais
- Aplicar de forma persoal as estratexias do método científico (observación sistemática, 

emisión de hipótesis, experimentación, comprobación de resultados e comunicación) 
ó estudio dalgúns fenómenos naturais sinxelos.

- Interpretar  cadros  e  gráficos,  informes,  fichas  e  outras  formas  de  presentación  e 
comunicación de resultados de observacións, análises e clasificacións.

- Realizar  clasificacións  de  seres  vivos,  rochas,  minerais,  compostos  químicos, 
fenómenos físicos, etc. de acordo con criterios científicos previamente establecidos.

- Utilizar a linguaxe científica con propiedade para describir seres vivos, seres inertes, 
cambios na paisaxe e outros fenómenos naturais.

- Resolver problemas sinxelos aplicando estratexias persoais.
- Traballar  en  grupo  na  realización  de  tarefas  científicas  e  na  exposición  e 

comunicación de resultados de estudios, investigacións, debates, etc.
- Desenvolver estratexias para verificar experimentalmente algúns fenómenos físicos.
- Recoñecer  os  principais  compoñentes  dun  circuíto  eléctrico  e  formar  circuítos 

eléctricos sinxelos.

III. Actitudinais

- Respecto  polos  seres  vivos  e  o  medio  natural,  e  disposición  favorable  á  súa 
protección e conservación.

- Valoración positiva das accións cotiás dirixidas a protexer a natureza e a realizar un 
uso máis racional dos recursos naturais: reciclaxe de vidro e papel, reutilización de 
envases, etc.

- Interese polo coñecemento da estructura e composición da materia viva, así como 
pola unidade celular de tódolos seres vivos.

- Desenvolvemento  de  hábitos  e  conductas  de  saúde  e  hixiene,  relacionadas  co 
coñecemento dalgunhas enfermidades infecciosas.

- Interese por coñecer datos básicos sobre o movemento dos corpos, os efectos das 
forzas, a natureza da luz e o son, e outros fenómenos observables na natureza.

- Interese por coñecer a estructura e composición da materia.
- Valoración da importancia dos estudios no campo da física e a química como motor 

de avance da tecnoloxía, que facilita e fai máis cómoda a nosa vida cotiá.
- Valoración positiva da ciencia como medio de coñecemento do noso contorno.
- Curiosidade e interese pola diversidade xeolóxica de Galiza e a súa implicación na 

configuración da paisaxe.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

 Interpretar os sistemas materiais como partes do universo que a ciencia delimita, a 
diferentes escalas, para o seu estudo, destacando a enerxía como unha propiedade 
intrínseca capaz de orixinar cambios neles.

 Describir  algunhas  das  transformacións  que  se  producen  nos  sistemas  materiais 
(movemento  macroscópico,  deformacións,  cambios  de  estado  e  de  orde  interna) 
analizando algunhas das súas causas (actuación de forzas, calor e transferencia de 
enerxía). Aplicar estes conceptos ao estudo da terra como sistema material e aos 
seres vivos.

 Diferenciar os conceptos de masa e peso, de enerxía cinética e potencial, así como 
os de calor e temperatura.

 Analizar a incidencia que teñen algunhas actuacións individuais e sociais relacionadas 
coa  enerxía  sobre  a  deterioración  ou  a  mellora  do  ambiente  así  como  sobre  a 
calidade de vida.

 Explicar fenómenos sinxelos relacionados coa propagación da luz e o son, analizando 
as súas características, así como as estructuras e o funcionamento dos órganos que 
os detectan.

 Relacionar a desigual distribución da enerxía na superficie do planeta coa orixe dos 
axentes xeolóxicos externos, explicando a incidencia destes na modelaxe do relevo 
terrestre e na formación das rochas sedimentarias.

 Relacionar a enerxía interna do planeta co vulcanismo, os terremotos, a formación do 
relevo e a xénese das rochas magmáticas e metamórficas, situando nun mapa as 
zonas en que esas manifestacións son máis intensas e frecuentes.

 Definir  os conceptos de nutrición celular  e respiración aplicando os coñecementos 
sobre  a  obtención  de  enerxía.  Realizar  experiencias  que  poñan  de  manifiesto  a 
incidencia  e  relevancia  dos  procesos  de  fotosíntese  e  respiración  no 
desenvolvemento da vida.

 Diferenciar os mecanismos que teñen que utilizar os seres pluricelulares para realizar 
as súas funcións, distinguindo entre os procesos que producen enerxía e os que a 
consomen.  Distinguir  entre  nutrición  autótrofa  e  heterótrofa  e  entre  reproducción 
animal e vexetal.

 Distinguir  os  conceptos  de  biosfera  e  ecosfera,  explicando,  mediante  esquemas 
sinxelos,  o  fluxo  de  enerxía  nos  ecosistemas.  Caracterizar  un  ecosistema 
empregando estes conceptos, recoñecer os seus compoñentes e interpretar algunhas 
das relacións existentes entre eles, así como a súa repercusión na variabilidade dos 
ecosistemas.

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

O alumnado coa materia de Ciencias da Natureza de 2º de ESO pendente deberá 
realizar as seguintes actividades de avaliación coa finalidade de acadar os obxectivos da 
área propostos para a superación desta materia.
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- Entregar de xeito obrigatorio as fichas ou traballos que a proposta do departamento 
se determinen para cada trimestre. O cal será condición indispensable para poder 
acadar unha avaliación positiva.

- Realizar  as  probas  escritas (unha  por  trimestre)  que  convoque  o  departamento 
didáctico.

- A nota final será calculada a partir do resultado obtido nas fichas e as probas escritas. 
O aprobado estará a partir de 5.

- No caso de non superar as dúas anteriores o alumno terá dereito a realizar no mes de 
maio e no de setembro unha proba final (exame único) da materia (nas datas que con 
antelación notificará o departamento). 

11.3.- BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 3º ESO  

Plan de traballo para alumnado 
O Plan de traballos basearase na consecución dos obxectivos da área a través dos contidos 
da área. A avaliación realizarase segundo os criterios de avaliación reseñados e cumprindo 
as actividades de avaliacións dispostas  neste documento.

OBXECTIVOS

1.  Iniciarse no coñecemento e na aplicación do método científico e entender a ciencia como  
un todo que se divide en distintas materias para poder afondar nos diferentes aspectos da  
realidade.

2.  Modificar  os  prexuízos  que  dificultan  a  análise  dos  fenómenos  naturais  baixo  unha  
perspectiva científica, para aproximarse ós conceptos adecuados para esta etapa.

3.  Comprender  e  expresar  con  propiedade  mensaxes  científicas  orais  e  escritas.  Saber  
interpretar as representacións da información propias da ciencia: diagramas, gráficas, táboas  
ou expresións matemáticas axeitados ó nivel da etapa.

4.  Interpretar  os  principais  fenómenos  naturais  e  mailas  súas  aplicacións  tecnolóxicas,  
desde unha perspectiva científica.

5.  Participar de maneira responsable na planificación e na realización de actividades de tipo  
científico.

6. Utilizar de forma autónoma diferentes fontes de información, avaliando o seu contido de  
maneira persoal, crítica, tolerante e non dogmática, principalmente no relativo a cuestións  
científicas e tecnolóxicas.

7.  Recoñecer e valorar a importancia da ciencia e das súas contribucións na mellora da  
tecnoloxía e, en consecuencia, das condicións de vida da humanidade.

8.  Adquirir  coñecementos  sobre  o  funcionamento  do  organismo  humano  para  xerar  e  
afianzar hábitos de coidado e hixiene corporal e mental.

9. Aplicar os coñecementos adquiridos para gozar do medio natural, dándolle o seu xusto  
valor e participando no seu conservación e mellora.

CONTIDOS 
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Os  contidos  do  terceiro  curso  distribúense  entre  o  estudio  da  especie  humana  como 
conxunto morfo-fisiológico (anatomía e fisioloxía humanas), por unha banda, e o estudio da 
xeoloxía externa, os impactos ambientais e os recursos naturais, pola outra.

Ademais  do  contexto  conceptual,  deberá  ser  entendido  coa  mesma  importancia  o 
coñecemento e o desenvolvemento de prácticas básicas na actividade científica.

Os contidos deste curso son:

I. Anatomía e fisioloxía humana
I.1. A organización do corpo humano
-A célula como unidade de función dos seres vivos. Tecidos, órganos e aparellos. Concepto 
de organismo pluricelular.
I.2. A alimentación humana. Alimentos e nutrientes
- Concepto de nutrición. A nutrición humana. Dietas sans e equilibradas.
- Os hábitos alimentarios e a súa relación coa saúde.
- A conservación dos alimentos.
I.3. A nutrición humana
- Aparatos que interveñen no proceso de nutrición
- O aparato dixestivo. Morfoloxía e fisioloxía. Glándulas anexas.
- O aparato circulatorio. Morfoloxía e fisioloxía. O sangue.
- O aparato respiratorio. Morfoloxía e fisioloxía.
- O aparato excretor. Morfoloxía e fisioloxía.
- Hábitos saudables e enfermidades máis frecuentes relacionadas co proceso de nutrición.
I.4. Relación e coordinación humana
- O sistema nervioso. Concepto de neurona. Anatomía e fisioloxía. Os receptores sensitivos. 
Os distintos niveis de integración nerviosa.
- O sistema endócrino. As glándulas e os principios hormonais.
- O aparato locomotor. Os efectores motores.
I.5. A reproducción humana
- Aparatos reproductores masculino e feminino. Anatomía e fisioloxía.
- Fecundación: inducción e anticoncepción. O embarazo.
I.6. A saúde e a enfermidade
- A saúde e a enfermidade. 
- Enfermidades infecciosas. Principais axentes causantes de infeccións e a súa prevención. 
- Enfermidades non infecciosas. Causas e prevención.

II. Xeoloxía externa, impacto ambiental e recursos naturais
II.1. Paisaxe e relevo. Xeoloxía externa
- Relevo, paisaxe, axentes xeolóxicos e clima.

- Meteorización das rochas.

- Formas de modelaxe xerais e de Galicia.

- Orixe das rochas sedimentarias.

II.2. Impactos ambientais
- Impactos ambientais: definición e tipos. 

- Impactos negativos sobre o medio natural: a atmosfera, a hidrosfera, a paisaxe natural, o 
solo e a biosfera. 

- Os residuos e a súa xestión.

- Prevención e corrección de impactos ambientais.

II.3. Os recursos naturais
- Os recursos naturais: características, tipos e explotación.
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- Os recursos enerxéticos e a produción de electricidade. 

- Os recursos hídricos e os biolóxicos.

- O desenvolvemento sostible: xestión da oferta e da demanda.

III. Actitudes, valores e normas
- Valoración da investigación científica como medio de coñecemento.
-  Valoración  da  actitude  de  perseveranza  e  esforzo  dos  científicos  para  explicar  os 
interrogantes que se formula a humanidade.
- Interese na realización correcta das experiencias, na recollida de datos, na confección de 
informes, etc.
- Valoración da importancia da pulcritude na realización de tódolos traballos, tanto propios 
como alleos.
-  Actitude  receptiva  e  dialogante  perante  os  puntos  de  vista  dos  seus  compañeiros; 
valoración do diálogo como medio de resolución de conflictos interpersoais.
- Respecto polas persoas e tolerancia coas peculiaridades individuais.
- Coidado e respecto polo material e polos instrumentos de laboratorio.
- Interese pola observación dos seres vivos e dos fenómenos naturais.
- Comprensión de que o ser humano non é alleo á dinámica á que están sometidos o resto 
dos seres vivos.
- Valoración da importancia das rochas, dos minerais e do solo para as actividades humanas, 
así como da necesidade de recuperar as zonas estragadas pola explotación industrial.
- Interese polos hábitos de hixiene corporal e prevención de enfermidades.
- Interese por informarse acerca de cuestións de sexualidade e disposición favorable para 
acudir en demanda de axuda ós pais, a profesionais e a centros especializados.
-  Valoración dos hábitos apropiados  do comportamento  humano e a  súa repercusión na 
saúde.
- Valoración dos efectos que teñen os hábitos de alimentación e de hixiene sobre a saúde.
- Actitude responsable e crítica fronte a insinuacións de consumo de drogas e de actividades 
que supoñan un atentado contra a saúde persoal ou colectiva.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Describir  a  morfoloxía  celular  e  explicar  o  funcionamento  dos  orgánulos  máis 
importantes.

 Describir os órganos e aparatos humanos implicados nas funcións vitais e establecer 
relacións entre estas e os hábitos de hixiene e saúde.

 Explicar  os procesos fundamentais  da dixestión  e de asimilación  dos alimentos  e 
xustificar, a partir deles, os hábitos alimentarios saudables.

 Explicar a misión integradora do sistema nervioso perante os diferentes estímulos, 
coñecer  o  seu  funcionamento,  enumerar  algúns  dos  factores  que  o  alteran  e 
reflexionar  sobre  a  importancia  de  costumes  saudables,  valorando  os  diferentes 
métodos de prevención.

 Explicar  a importancia integradora do sistema endócrino;  coñecer  as causas máis 
frecuentes das súas alteracións e valorar a importancia do equilibrio  entre tódolos 
órganos do corpo humano.

 Explicar o movemento humano, identificando os órganos que interveñen nel e maila 
súa función.

 Distinguir reproducción de sexualidade na especie humana, coñecer o funcionamento 
do aparato reproductor da muller e do home e introducirse nos avances da ciencia 
para facilitar o control da natalidade e a reproducción nos nosos días. Reflexionar 
sobre os hábitos de hixiene saudables.

 Valorar  a  contribución  da  ciencia  á  mellora  da  calidade  de  vida  e  considerar  o 
progreso como un proceso continuo, coordinado e sometido a erros e a limitacións.
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 Describir a paisaxe e o relevo, explicando a súa relación coa litoloxía, a súa orixe e 
evolución.

 Describir  o  concepto  de  impacto  ambiental,  saber  recoñecelos  e  coñecer  as 
posibilidades para evitalos e así favorecer un desenvolvemento sostible.

 Establecer as aplicacións de interese industrial e económico dos recursos naturais de 
Galicia.

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN

O alumnado coa materia de Bioloxía-Xeoloxía de 3º de ESO pendente deberá realizar 
as  seguintes  actividades  de  avaliación  coa  finalidade  de  acadar  os  obxectivos  da  área 
propostos para a superación desta materia.

- Entregar de xeito obrigatorio as fichas ou traballos que a proposta do departamento 
se determinen para cada trimestre. O cal será condición indispensable para poder 
acadar unha avaliación positiva.

- Realizar  as  probas  escritas (unha  por  trimestre)  que  convoque  o  departamento 
didáctico.

- A nota  final  obterase dos resultados obtidos  coas fichas e  as  probas escritas.  O 
aprobado estará a partir do 5.

- No caso de non superar as dúas anteriores o alumno terá dereito a realizar no mes de 
maio e no de setembro unha proba final (exame único) da materia (nas datas que con 
antelación notificará o departamento). 

1  2. METODOLOXÍA E MATERIAIS CURRICULARES  

No  aspecto  metodolóxico  co  que  se  debe  desenvolver  o  currículo  mantense  un 
equilibrio entre os diversos tipos de contidos. Conceptos, procedementos e actitudes seguen 
vertebrando o proceso de ensino-aprendizaxe. Concíbese unha programación con autonomía 
e flexibilidade cara á acción didáctica do profesor,  de xeito  que poida empregar  aqueles 
recursos metodolóxicos que mellor garantan a formación do alumno e o desenvolvemento 
pleno  das  súas  capacidades  persoais  e  intelectuais,  favorecendo  a  súa  participación  e 
aprendizaxe do traballo autónomo e en equipo, de forma que el mesmo constrúa o seu propio 
coñecemento.

Para tratar adecuadamente estes contidos dende a triple perspectiva —conceptos, 
procedementos  e  actitudes—  a  proposta  didáctica  e  metodolóxica  debe  ter  en  conta  a 
concepción da ciencia como actividade en permanente construcción e revisión e ofrece-la 
información  realzando  o  papel  activo  do  proceso  de  aprendizaxe  mediante  diversas 
estratexias:
• Darlles  a  coñecer  ós  alumnos  algúns  métodos  habituais  na  actividade  científica 

desenvolvida no proceso de investigación, invítalos a utilizalos e reforzar os aspectos do 
método científico correspondentes a cada contido.

• Xerar escenarios atractivos e motivadores que axuden os alumnos a vencer unha posible 
resistencia ó acercamento da ciencia.

• Propoñer  actividades  prácticas  que  sitúen  os  alumnos  fronte  ó  desenvolvemento  do 
método científico, proporcionándolles métodos de traballo en equipo, e axudándoos a se 
enfrontar co traballo/método científico que os motive para o estudio.

• A combinación de contidos presentados expositivamente, mediante cadros explicativos e 
esquemáticos, e nos que a presentación gráfica é un importante recurso de aprendizaxe, 
facilita non só o coñecemento e a comprensión inmediatos do alumno senón a obtención 
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dos obxectivos da área (e, en consecuencia, de etapa).

Tratarase de relacionar os contidos dun xeito constructivo, integrador e significativo e 
facilitarase  que  parta  dos  coñecementos  previamente  adquiridos  e  da  realidade  cotiá  e 
intereses próximos ó alumno. É por iso que en tódolos casos en que é posible se parte de 
realidades e exemplos  que lle  son coñecidos,  de forma que se implique activamente  na 
construcción da súa propia aprendizaxe.

Os  materiais  didácticos  utilizados deberán  traballar  con  diversas  fontes  de 
información:  libro de texto, documentos de revistas especializadas,  prensa diaria,  páxinas 
web  e  bibliografía,  diapositivas,  transparencias,vídeos  ou DVDs ,de xeito  que o  profesor 
poida  escoller  os  materiais  máis  axeitados  para  cada  estilo  de  aprendizaxe  do  seu 
alumnado.O profesor poderá utilizar a aula de informática ou a biblioteca,para actividades de 
búsqueda  de  información,previamente  diseñadas.Deberase  favorecer  a  aproximación  ó 
coñecemento  científico  a  través  do  traballo  no  laboratorio e  a  observación  directa  da 
realidade,  ademais  das  saídas  e  visitas  guiadas  e  conferencias  que  poidan  enmarcar  a 
aprendizaxe científica co entorno inmediato do alumno. Neste curso académico os libros de 
texto escollidos son:

• Ciencias da Natureza ,1º de ESO:Editorial Obradoiro-Santillana (Proxecto A 
Casa do Saber).

• Ciencias da Natureza ,2º de ESO:Editorial Obradoiro-Santillana (Proxecto A 
Casa do Saber).

• Bioloxía e Xeoloxía ,3º de ESO:Editorial Obradoiro-Santillana (Proxecto A 
Casa do Saber) ISBN 978-84-8224-596-6

• Bioloxía e Xeoloxía ,4º de ESO:Editorial Obradoiro-Santillana (Proxecto A 
Casa do Saber) ISBN 978-84-8224-243-9

• Diversificación I e II ámbito científico-tecnológico: Editorial Editex.

13.   EDUCACIÓN EN VALORES-TEMAS TRANSVERSAIS  

En xeral,  nas materias de Ciencias  da Natureza de 1º  e de 2º  de ESO e de Bioloxía  e 
Xeoloxía de 3º e 4º de ESO a educación en valores trátase da seguinte forma:

-Educación  ambiental:  Vai  ser  un  dos  temas  transversais  máis  ampliamente  abordados, 
ademáis de estar incluído, como tal, nos contidos en diferentes temas.Todos aqueles temas 
que fan referencia ao medio natural e á súa conservación,así como os que tratan aos seres 
vivos e aos seus procesos,poden ser tratados de forma que se faga fincapé na necesidade 
da conservación do medio e o respeto polos seres vivos.As explicacións remarcarán que o 
ser humano é outro ser vivo que tamén depende da conservación do seu medio para poder 
sobrevivir e que todos somos responsables á hora de contribuír.

-En canto á educación do consumidor,pode poñerse en relación coa educación ambiental,xa 
que,o  noso  comportamento  como  consumidores(a  nosa  pegada  ecolóxica)  vai  influír,en 
conxunto,na  sobreexplotación  e  esgotamento  dos  recursos.  Na  materia  de  Bioloxía  e 
Xeoloxía de 3º de ESO faise fincapé,  por outra banda,  na influencia da publicidade (nos 
hábitos  dietéticos,  na  imaxe  persoal,nas  necesidades  creadas  nos  consumidores)  e  na 
necesidade dunha análise crítica e obxectiva do noso comportamento ante esta publicidade, 
ás veces agresiva e engañosa. 

-A educación moral e cívica aparecerá de forma contínua,de forma que se faga un reforzo 
permanente da necesidade dunhas normas de educación básicas,como base para garantir 

136



os  dereitos  propios  e  os  dos  demáis.Falar  de  forma  respetuosa  con  compañeiros  e 
profesores,manter  a  aula  limpa  e  repectar  a  tódolos  traballadores  do  centro,así  como 
respectar  o  material  tanto  do  centro  como  o  propio  ou  o  dos  demáis  alumnos  resulta 
absolutamente imprescindible para unha boa convivencia.
-A educación para a igualdade de oportunidades de ámbolos dous sexos,debe estar presente 
contínuamente ante cada situación que se poida presentar na clase,entre os alumnos ,ou 
entre  alumnos  e  profesores.Pode  facerse  fincapé  na  discriminación  sufrida  ao  longo  da 
historia  da  ciencia  polas  mulleres  investigadoras  e  a  necesidade  de  evitar  que  estas 
situacións  sigan  manténdose  hoxe  en  día,para  chegar  a  unha  sociedade  plenamente 
igualitaria
-A  educación  para  a  paz  e  a  convivencia  tamén é  un  tema transversal  que  debe  estar 
presente contínuamente na aula,como ferramenta absolutamente necesaria ,para resolver 
calquera conflicto que poida surxir  entre os alumnos,ou entre alumnos e profesores.Sobre 
todo remarcando a necesidade da tolerancia ante realidades diferentes e os beneficios fronte 
á situacións de violencia.
-Educación  para  a  saúde  é  outro  dos  temas  transversais  que  aparece  incluído  nos 
contidos,sobre  todo  na  materia  de  Bioloxía  e  Xeoloxía  de  3º  de  ESO  (principais 
enfermidades,  hábitos  saudables,  conductas  de  risco),aínda  que  pode  incluírse  como 
transversal  en  moitos  temas  nos  que  se  abordan  temas  de  medio  ambiente,das 
características dos vertebrados,das principais biomoléculas orgánicas etc.
A educación sexual trataráse ,sobre todo, na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 3º de ESO no 
tema que lle  corresponde,tratando todo tipo  de información,dudas,artigos  etc  que poidan 
aparecer  ao  respecto.  Pode  aparecer  tamén  como  transversal  á  hora  de  tratar  as 
características dos vertebrados ou a reproducción dos animais en 1º e 2º de ESO,así como á 
hora  de  tratar  o  tema  das  novas  técnicas  reproductoras  en  4º  de  ESO  así  como  en 
comentarios sobre todo tipo de noticias recentes que sexan de interese.

14  . MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

A atención á diversidade do alumnado e das situacións escolares que impliquen unha 
adaptación individual do currículo convértese nun elemento fundamental para conseguir un 
desenvolvemento  psicolóxico,  social  e  personal  do  alumno  que  lle  permita  acadar  os 
obxectivos de área e de ciclo.  Para isto utilizaranse metodoloxías e materiais  que sexan 
progresivas na dificultade e que poidan ser utilizadas como ferramentas de ampliación e de 
reforzo, procurando dar resposta á heteroxénea realidade educativa das aulas, perseguindo 
unha formación común para tódos os alumnos ó mesmo tempo que unha atención máis 
personalizada, suxeita ós intereses e posibilidades de cada un deles.

Desde o Departamento facilitarase a utilización de recursos e ferramentas como son 
os  Reforzos  Educativos,  naquelas  situacións  que,  en  conxunción  co  Departamento  de 
Orientación, se consideren oportunas. A priori, e á espera de analizar os novos casos que 
podan ir aparecendo ó longo do curso, non existen alumnos con ACI. 

15  .ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

O Departamento organizará as actividades complementarias que considere oportunas 
para a consolidación  e  ampliación  dos coñecementos  da área a  través de conferencias, 
saídas didácticas e outras actividades que durante o transcurso do curso poidan xurdir, xa 
por iniciativa do Departamento ou en coordinación con outros Departamentos, Titorías ou co 
Concello.
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Preténdese inicialmente realizar unha saída unha área de interés natural (Fragas do 
Eume, ría Ortigueira e Ladrido ou semellante).

Contémplase tamén a posibilidade de realizar unha saída á Domus (Casa do Home) e 
á Casa das Ciencias na Coruña ou á Aula de Ecoloxía Urbana de Ferrol.

En colaboración co Concello poderán realizaranse conferencias sobre contaminación 
e  medioambiente.  Tamén,  organizados  polo  concello,  participaremos  na  visita  á  aula  de 
interpretación de apicultura e aula de interpretación de fruticultura autóctona.

Durante o presente curso desenvolveránse distintos proxectos que xa se comezaron 
no curso anterior:

Proxecto Rios, en colaboración con ADEGA
Proxecto “Ratos no laboratorio” da fundación Barrié
Seguemento do ciclo vital do verme da mazá na horta do concello, en colaboración co 

Concello e a asociación AGFA do Eume

16. PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
Durante  o  presente  curso  2012-13  os  profesores  do  departamento  realizarán  un 

seguemento e avaliación da programación. Ó finalizar o desenvolvemento de cada unidade 
didáctica o profesorado do departamento: 

• Valorará os acertos das unidades didácticas programadas na aprendizaxe dos 
alumnos atendendo principalmente á motivación que mostraron, ograo de implicación nas 
tarefas e o clima e interacción na aula.

• Valorará  os  aspectos  que  presentaron  dificultades  con  relación, 
principalmente, á temporalización, a atención a la diversidade, e os recursos e a avaliación.

• A valoración final  realizarase na última reunión de departamento do curso e 
quedará reflexada en acta.
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