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Introducción e contextualizaciónIntroducción e contextualización

CENTRO : IES AGRA DO ORZÁN

Situación:
Situado na rúa Alcalde Liaño Flores no barrio Agra do Orzán.

Centros adscritos:
Ten dous centros adscritos, Raquel Camacho e maria Barbeito.

Ensinanzas que oferta:
ESO, Bacharelato, Ciclo formativo de Técnico superior de animación e actividades físicas e 
deportivas.

Características singulares:
É un centro pequeno situado nunha das zonas máis poboadas da cidade cun nivel socio-
económico medio/baixo,  tendo matriculados un total de 520 alumnos.

O gran número de inmigrantes da zona queda reflectido no noso alumnado xa temos 
estudantes de corenta nacionalidades diferentes supoñendo un 20% do total matriculado. 

O departamento de Bioloxía e Xeoloxía está formado por catro profesores que imparten os 
seguintes niveis académicos:

Nome do profesor Cargo Niveis que imparte

Patricia Martínez Leyenda 1º  e 2º de ESO

Mª José Mosquera Santé Titora de 3º de ESO 3º e 4º de ESO , 1º Bacharelato

Ana Rodríguez Barrera Xefa de departamento 1º de ESO ,2º de  Bacharelato

Miguel Santaolalla Losada Director do centro 1º de ESO
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OBXECTIVOS DE ETAPA ESO (currículo LOMCE)OBXECTIVOS DE ETAPA ESO (currículo LOMCE)

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 
diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 
necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal.
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 
discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 
manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e
resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en disciplinas, así como 
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 
experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 
responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así 
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte 
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade 
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación.
o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito
dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.
p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o mantemento
da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto 
plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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OBXECTIVOS DE ETAPA BAC (currículo LOMCE)OBXECTIVOS DE ETAPA BAC (currículo LOMCE)

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e 
equitativa e favoreza a sustentabilidade.
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 
desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 
familiares e sociais.
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 
persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos 
e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do 
seu contorno social.
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 
propias da modalidade elixida.
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 
vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 
territorio, con especial referencia ao territorio galego.
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 
equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 
enriquecemento cultural.
o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 
condutas e hábitos saudables.
p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación
e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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Competencias clave currículo LOMCE ESO e BACHARELATOCompetencias clave currículo LOMCE ESO e BACHARELATO

a) Comunicación lingüística ( CCL)

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ( CMCCT)

c) Competencia dixital ( CD)

d) Aprender a aprender (CAA)

e) Competencias sociais e cívicas (CSC)

f) Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

g) Conciencia e expresións culturais ( CCEC)
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Bloques temáticos  1º e 3º ESOBloques temáticos  1º e 3º ESO

Bloques 1º ESO:

Bloque 1:Habilidades,destrezas e estratexias. Metodoloxía científica.
Bloque 2:A Terra no universo.
Bloque 3:A biodiversidade no planeta Terra.
Bloque 4:os ecosistemas.

Bloques 3º ESO:

Bloque 1: Habilidades,destrezas e estratexias. Metodoloxía científica.
Bloque 2: A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos.
Bloque 3: As persoas e a saúde. Promoción da saúde.
Bloque 4: O relevo terrestre e a súa evolución.
Bloque 5: O solo como ecosistema.
Bloque 6: Proxecto de investigación.
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Primeiro de ESOPrimeiro de ESO

Mínimos esixible ,criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

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

CCL,CMCCT  Utiliza correctamente os términos 
científicos.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a información de 
carácter científico, e utilizala para 
formar unha opinión propia, 
expresarse con precisión e 
argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural e a 
saúde.

BXB1.2.1. Procura, selecciona e 
interpreta a información de carácter 
científico a partir da utilización de 
diversas fontes.
BXB1.2.2. Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso, 
utilizando diversos soportes.
BXB1.2.3. Utiliza a información de 
carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados.

CD,CAA,CCL  

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B1.3. Realizar un traballo 
experimental coa axuda dun guión 
de prácticas de laboratorio ou de 
campo, describir a súa execución e 
interpretar os seus resultados.

BXB1.3.1. Coñece e respecta as 
normas de seguridade no 
laboratorio, e coida os instrumentos 
e o material empregado.
BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía
a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material 
básico de laboratorio, argumenta o 

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA  Coñece o material de laboratorio .
Respeta as normas de seguridade no 
laboratorio.
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

proceso experimental seguido, 
describe as súas observacións e 
interpreta os seus resultados.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

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

CMCCT  Coñece a evolución histórica  das 
concepcións sobre a orixe do universo

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

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

CMCCT  Cita e explica todos os compoñentes do
Universo e do sistema solar

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B2.3. Relacionar comparativamente 
a posición dun planeta no sistema 
solar coas súas características.

BXB2.3.1. Precisa as características 
que se dan no planeta Terra que 
permiten o desenvolvemento da vida
nel, e que non se dan nos outros 
planetas.

CMCCT  Sitúa  as posicións dos planetas do 
sistema solar.
As súas características debidas á sua 
posición,diferenzándoas das da Terra

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

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

CMCCT  Posición da Terra no sistema solar e co 
respecto ao Sol.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos 
principais relacionados co 
movemento e a posición dos astros, 
e deduce a súa importancia para a 
vida.
BXB2.5.2. Interpreta correctamente 
en gráficos e esquemas fenómenos 
como as fases lunares e as eclipses, e

CMCCT  Coñece e explica as consecuencias dos 
movementos dos planetas e 
especialmente da Terra.
Coñecer e explicar as diferentes tipos 
de eclipses.
Identificar as diferentes fases da Lúa.
Relaciona correctamente os astros coas 
mareas.
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

establece a súa relación coa posición
relativa da Terra, a Lúa e o Sol.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B2.6. Identificar os materiais 
terrestres segundo a súa 
abundancia e a distribución nas 
grandes capas da Terra.

BXB2.6.1. Describe as características 
xerais dos materiais máis frecuentes 
nas zonas externas do planeta e 
xustifica a súa distribución en capas 
en función da súa densidade.
BXB2.6.2. Describe as características 
xerais da codia, o manto e o núcleo 
terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación.

CMCCT  Coñece e describe as diferentes capas 
da Terra e a súa distribución  e 
composición baseadas na súa 
densidade.
Coñece as propiedades e características 
dos principais minerais e rochas.

Bioloxía e

 Xeoloxía. 
1º de ESO

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

BXB2.7.1. Identifica minerais e 
rochas utilizando criterios que 
permitan diferencialos.
BXB2.7.2. Describe algunhas das 
aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da 
vida cotiá.
BXB2.7.3. Recoñece a importancia do
uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais.

CMCCT,CAA,CCEC,CSC  
Describe o ciclo das rochas.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a 
composición da atmosfera.
BXB2.8.2. Recoñece a composición 
do aire e identifica os contaminantes
principais en relación coa súa orixe.

CMCCT  Coñece e sitúa as diferentes capas da 
atmosfera e os fenómenos que teñen 
lugar en cada unha delas.
Coñece os principais contaminantes da 
atmosfera e as suas consecuencias.
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

BXB2.8.3. Identifica e xustifica con 
argumentacións sinxelas as causas 
que sustentan o papel protector da 
atmosfera para os seres vivos.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B2.9. Investigar e recoller 
información sobre os problemas de 
contaminación ambiental actuais e 
as súas repercusións, e desenvolver 
actitudes que contribúan á súa 
solución.

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación
ambiental coa deterioración 
ambiental, e propón accións e 
hábitos que contribúan á súa 
solución.

CSC,CSIEE  Explica os tres grandes problemas 
mediambientais.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B2.10. Recoñecer a importancia do 
papel protector da atmosfera para 
os seres vivos e considerar as 
repercusións da actividade humana 
nela.

BXB2.10.1. Relaciona situacións en 
que a actividade humana interfire 
coa acción protectora da atmosfera.

CSC Coñece o papel da atmosfera na terra. 
Diferencia as repercusións negativas da 
actividade humana sobre a atmosfera.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

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

CMCCT  Coñece  o papel da auga nos seres 
vivos e o relaciona coas súas 
propiedades.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

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

CMCCT  Describe o ciclo da auga.
Coñece a distribución da auga na terra.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B2.13. Valorar e identificar a 
necesidade dunha xestión 
sustentable da auga e de actuacións 
persoais e colectivas que potencien 
a redución do consumo e a súa 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o 
significado da xestión sustentable da 
auga doce, e enumera medidas 
concretas que colaboren nesa 
xestión.

CSC,CSIEE  É capaz de concienciarse do uso 
responsable da auga.
Coñece medidas para xestionar o 
consumo responsable da auga.

Páxina 10



Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

reutilización.
Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

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

CSC  Coñece e explica os problemas de 
contaminación das augas.
Diferencia entre potabilizar e depurar.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B2.15. Seleccionar as características 
que fan da Terra un planeta especial 
para o desenvolvemento da vida.

BXB2.15.1. Describe as 
características que posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na Terra.

CMCCT  Sabe explicar as características  que 
permiten a vida na Terra.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

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

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

CCEC,CMCCT  Coñece o significado do termo 
biodiversidade e a súa importancia para
a vida.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B3.2. Categorizar os criterios que 
serven para clasificar os seres vivos 
e identificar os principais modelos 
taxonómicos aos que pertencen os 
animais e as plantas máis comúns.

BXB3.2.1. Identifica e recoñece 
exemplares característicos de cada 
un destes grupos, e salienta a súa 
importancia biolóxica.

CMCCT  Coñece as razóns polas que os seres 
vivos son tan diferentes nas diferentes 
zonas da Terra.
Clasifica seres vivos nos reinos aos que 
pertencen.
Coñece e describe os cinco reinos.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B3.3. Describir as características 
xerais dos grandes grupos 
taxonómicos e explicar a súa 
importancia no conxunto dos seres 
vivos.

BXB3.3.1. Discrimina as 
características xerais e singulares de 
cada grupo taxonómico.

CMCCT  Coñece características xerais e 
singulares de cada grupo taxonómico.
Describe a nutrición heterótrofa.
Coñece a estrutura xeral do aparello 
dixestivo en animais.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º

B3.4. Caracterizar os principais 
grupos de invertebrados e 

BXB3.4.1. Asocia invertebrados 
comúns co grupo taxonómico ao que

CMCCT  Clasifica  e describe as característica 
dos principais grupos de invertebrados 
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

de ESO vertebrados. pertencen.
BXB3.4.2. Recoñece exemplares de 
vertebrados e asígnaos á clase á que 
pertencen.

e vertebrados e pon exemplos de cada 
un deles.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B3.5. Coñecer e definir as funcións 
vitais das plantas e a súa 
importancia para a vida, e 
caracterizar os principais grupos de 
plantas.

BXB3.5.1. Detalla o proceso da 
nutrición autótrofa e relaciónao coa 
súa importancia para o conxunto de 
todos os seres vivos.
BXB3.5.2. Describe as características 
xerais e singulares dos principais 
grupos de plantas.

CMCCT Explica correctamente o proceso de 
nutrición autótrofa.
Describe características xerais dos 
grupos de plantas. 
Coñece as partes da flor.
Coñece os principais grupos de plantas 
e as súas adaptacións ao medio.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B3.6. Utilizar claves dicotómicas ou 
outros medios para a identificación 
e a clasificación de animais e 
plantas.

BXB3.6.1. Clasifica e identifica 
animais e plantas a partir de claves 
de identificación.

CAA  Clasifica animais e plantas.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B3.7. Determinar a partir da 
observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás plantas 
sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención 
aos ecosistemas galegos.

BXB3.7.1. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de interese especial 
por seren especies en perigo de 
extinción ou endémicas.
BXB3.7.2. Relaciona coa súa 
adaptación ao medio a presenza de 
determinadas estruturas nos animais
e nas plantas máis comúns.
BXB3.7.3. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos.

CMCCT,CAA,CCEC  Identifica especies en perigo de 
extinción.
Explica as adaptacións ao medio de 
diversas especies.
Cita especies dos ecosistemas galegos.

Bioloxía e B4.1. Diferenciar os compoñentes BXB4.1.1. Identifica os compoñentes CMCCT  Identifica e explica os compoñentes do 
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

Xeoloxía. 1º
de ESO

dun ecosistema. dun ecosistema. ecosistema.
Sabe citar e describir diferentes tipos de
ecosistemas e os seus factores bióticos 
e abióticos.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B4.2. Identificar nun ecosistema os 
factores desencadeantes de 
desequilibrios e establecer 
estratexias para restablecer o seu 
equilibrio.

BXB4.2.1. Recoñece e enumera os 
factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema.

CMCCT  Explica as causas de desequilibrios nos 
ecosistemas para conservalos.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B4.3. Recoñecer e difundir accións 
que favorezan a conservación 
ambiental.

BXB4.3.1. Selecciona accións que 
preveñen a destrución ambiental.

CSC,CSIEE  Propón medidas para a conservación 
dos ecosistemas.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B5.1. Planear, aplicar e integrar as 
destrezas e as habilidades propias 
do traballo científico.

BXB5.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias do método 
científico.

CAA,CMCCT  

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B5.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da observación,
e a argumentación.

BXB5.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que propón.

CAA,CCL  

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B5.3. Utilizar fontes de información 
variada, e discriminar e decidir 
sobre elas e sobre os métodos 
empregados para a súa obtención.

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de
información, apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación 
das súas investigacións.

CMCCT,CD  

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º
de ESO

B5.4. Participar, valorar e respectar 
o traballo individual e en equipo.

BX.B5.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e en 
grupo.

CSC,CSIEE  

Bioloxía e 
Xeoloxía. 1º

B5.5. Expor e defender en público o 
proxecto de investigación realizado.

BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos
de investigación sobre animais e/ou 

CAA,CMCCT,CSIEE,CD,CCL,CCE
C
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Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

de ESO plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa 
presentación e defensa na aula.

BXB5.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito.
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Actividades de aprendizaxe

Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

b,e,f,
g,h,m
,p

B1.2. Metodoloxía científica: características 
básicas.
B1.3. Experimentación en bioloxía e xeoloxía: 
obtención, selección e interpretación de 
información de carácter científico a partir da 
selección e a recollida de mostras do medio 
natural ou doutras fontes.

 Lectura e interpretación dun texto científico.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

b,f,g B1.4. Planificación e realización do traballo 
experimental, e interpretación dos seus 
resultados.
B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e 
coidado dos instrumentos e do material.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f B2.1. Principais modelos sobre a orixe do 
Universo.

 Lectura e análisis de textos

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f,l B2.2. Compoñentes do Universo.
B2.3. Características do Sistema Solar e dos seus 
compoñentes. 
B2.4. Concepcións sobre o Sistema Solar ao 
longo da historia.

 Construción dun modelo do sistema solar
Lectura e cuestións relacionadas.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f B2.5. Os planetas no Sistema Solar.  Búsqueda en internet dos planetas.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º Bloque 2. A Terra no f B2.6. O planeta Terra: características.  Lectura e análisis de textos relacionados co tema.
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
de ESO universo
Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f B2.7. Os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, 
e as súas consecuencias.

 Gráfica que simulen o movemento  dos tres 
compoñentes.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f B2.8. A xeosfera: estrutura e composición da 
codia, o manto e o núcleo.

 Realización dun modelo  da estrutura da terra.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f,g,n,
o

B2.9. Minerais e rochas: propiedades, 
características e utilidades.
B2.10. Xestión sustentable dos recursos 
minerais. Recursos minerais en Galicia.

 Recoñecemento dos principais minerais e rochas.
Búsqueda en internet das utilidades dos principais 
minerais e rochas.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f B2.11. A atmosfera: composición e estrutura. O 
aire e os seus compoñentes. Efecto 
invernadoiro. Importancia da atmosfera para os 
seres vivos.

 Gráficas sobre as capas da atmosfera.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

b,e,f,
g,m

B2.12. Contaminación atmosférica: repercusións 
e posibles solucións.

 Cuestións relacionadas co tema.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f,m B2.12. Contaminación atmosférica: repercusións 
e posibles solucións.

 Lectura e cuestións de comprensión.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f B2.13. A hidrosfera. Propiedades da auga. 
Importancia da auga para os seres vivos.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f,m B2.14. A auga na Terra. Auga doce e salgada. 
B2.15. Ciclo da auga. 
B2.16. A auga como recurso

 Sitúar nunha gráfica os diferentes pasos no ciclo da 
auga.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

a,f,g,
m

B2.17. Xestión sustentable da auga.  

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f,m B2.18. Contaminación das augas doces e 
salgadas.

 Buscar en internet exemplos de mares,lagos e ríos con 
altos índices de contaminación.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 2. A Terra no 
universo

f B2.19. A biosfera. Características que fixeron da 
Terra un planeta habitable.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º Bloque 3. A f,l,m B3.1. Concepto de biodiversidade. Importancia  Recoñecer nos debuxos e esquemas os representantes 
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
de ESO biodiversidade no 

planeta Terra
da biodiversidade.
B3.2. Sistemas de clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
B3.3. Reinos dos seres vivos: Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas e Metazoos.

dos cinco reinos.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 3. A 
biodiversidade no 
planeta Terra

f B3.1. Concepto de biodiversidade. Importancia 
da biodiversidade.
B3.2. Sistemas de clasificación dos seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
B3.3. Reinos dos seres vivos. Moneras, 
Protoctistas, Fungi, Metafitas e Metazoos.

 Cuestións relacionadas co tema.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 3. A 
biodiversidade no 
planeta Terra

f B3.4. Invertebrados: poríferos, celentéreos, 
anélidos, moluscos, equinodermos e artrópodos.
Características anatómicas e fisiolóxicas.
B3.5. Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves
e mamíferos. Características anatómicas e 
fisiolóxicas.

 Gráficas de anatomía comparada cos diferentes grupos 
de inertebrados e de vertebrados.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 3. A 
biodiversidade no 
planeta Terra

f,m B3.6. Plantas: brións, fieitos, ximnospermas e 
anxiospermas. Características principais, 
nutrición, relación e reprodución.

 Recoller exemplares e clasificalos.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 3. A 
biodiversidade no 
planeta Terra

b,e,g B3.7. Clasificación de animais e plantas a partir 
de claves dicotómicas e outros medios.

 Clasificar con chaves dicotómicas sinxelas.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 3. A 
biodiversidade no 
planeta Terra

g,l,o B3.8. Identificación de plantas e animais propios 
dalgúns ecosistemas, especies en extinción e 
especies endémicas. Adaptacións dos animais e 
as plantas ao medio. Biodiversidade en Galicia.

 Buscar en internet plantas e animais en perigo de 
extinción.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 4. Os 
ecosistemas

f B4.1. Ecosistema: identificación dos seus 
compoñentes.

 Busqueda en internet dun ecosistema no que saiban 
identificar os seus factores.
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
B4.2. Factores abióticos e bióticos nos 
ecosistemas.
B4.3. Ecosistemas acuáticos.
B4.4. Ecosistemas terrestres.

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 4. Os 
ecosistemas

f,g,m B4.5. Factores desencadeantes de desequilibrios
nos ecosistemas.
B4.6. Estratexias para restablecer o equilibrio 
nos ecosistemas.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 4. Os 
ecosistemas

a,g,m B4.7. Accións que favorecen a conservación 
ambiental.
Bloque 5. Proxecto de investigación

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 4. Os 
ecosistemas

b,c B5.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación a partir da experimentación ou 
da observación.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 4. Os 
ecosistemas

b,f,g B5.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación a partir da experimentación ou 
da observación.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 4. Os 
ecosistemas

e B5.2. Artigo científico. Fontes de divulgación 
científica.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 4. Os 
ecosistemas

a,b,c B5.3. Proxecto de investigación en equipo: 
organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º
de ESO

Bloque 4. Os 
ecosistemas

a,b,d,
h,p

B5.3. Proxecto de investigación en equipo: 
organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións.
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Terceiro de ESOTerceiro de ESO

Minimos esixibles,criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe.

Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a información de 
carácter científico e utilizala para 
formar unha opinión propia, 
expresarse con precisión e 
argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural e a 
saúde.

BXB1.2.1. Procura, selecciona e 
interpreta a información de carácter 
científico a partir da utilización de 
diversas fontes.
BXB1.2.2. Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso 
utilizando diversos soportes.
BXB1.2.3. Utiliza a información de 
carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados.

CD,CAA,CCL  É capaz e elaborar unha proposta.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B1.3. Realizar un traballo 
experimental con axuda dun guión 
de prácticas de laboratorio ou de 
campo, describir a súa execución e 
interpretar os seus resultados.

BXB1.3.1. Coñece e respecta as 
normas de seguridade no 
laboratorio, e coida os instrumentos 
e o material empregado.
BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía
a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material 
básico de laboratorio, argumenta o 
proceso experimental seguido, 

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA  Recoñece o material de laboratorio e a 
sua aplicación.

Segue as normas de seguridade nun 
laboratorio.

Páxina 20



Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

describe as súas observacións e 
interpreta os seus resultados.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

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

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva 
da inerte partindo das características
particulares de ambas.
BXB2.1.2. Establece 
comparativamente as analoxías e as 
diferenzas entre célula procariota e 
eucariota, e entre célula animal e 
vexetal.

CMCCT  Coñece as diferenzas entre materia 
inerte e materia viva.
Diferencia a célula procariota da 
eucariota e a vexetal da animal.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B2.2. Describir as funcións comúns a
todos os seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa e 
heterótrofa.

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a 
importancia de cada función para o 
mantemento da vida.
BXB2.2.2. Contrasta o proceso de 
nutrición autótrofa e nutrición 
heterótrofa, e deduce a relación 
entre elas.

CMCCT  Explica as funcións dos seres vivos.
Diferencia e desenrola claramente a 
nutrición autótrofa da heterótrofa.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

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

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de 
organización no ser humano e 
procura a relación entre eles.
BXB3.1.2. Diferencia os tipos 
celulares e describe a función dos 
orgánulos máis importantes.

CAA,CMCCT  Coñece,diferencia e explica os niveis de
organización dos seres vivos.
Sabe situar os compoñentes celulares e 
coñece as súas funcións.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.2. Diferenciar os tecidos máis 
importantes do ser humano e a súa 
función.

BXB3.2.1. Recoñece os principais 
tecidos que conforman o corpo 
humano e asóciaos á súa función.

CMCCT  Coñece a definición de tecido.
Diferencia os diferentes tecidos e as 
súas funcións.

Páxina 21



Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

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

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

CSC  
Define saúde e enfermidade.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

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

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as 
infeccións máis comúns, e 
relacionalas coas súas causas.
BXB3.4.2. Distingue e explica os 
mecanismos de transmisión das 
doenzas infecciosas.

CMCCT Coñece os axentes causantes das 
enfermidades máis frecuentes e sabe 
diferenciar as infecciosas das non 
infecciosas. 

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

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

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos 
de vida saudable e identifícaos como
medio de promoción da súa saúde e 
da das demais persoas.
BXB3.5.2. Propón métodos para 
evitar o contaxio e a propagación das
doenzas infecciosas máis comúns.

CSC,CSIEE  Coñece os hábitos de vida saudable. É 
capaz de propoñer métodos para evitar 
o contaxio das enfermidades 
infecciosas.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.6. Seleccionar información, 
establecer diferenzas dos tipos de 
doenzas dun mundo globalizado e 
deseñar propostas de actuación.

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre 
as doenzas que afectan as rexións 
dun mundo globalizado, e deseña 
propostas de actuación.

CSC,CSIEE  Coñece,localiza e propón métodos para
actuar contra as doenzas das diferentes 
rexións do mundo.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.7. Determinar o funcionamento 
básico do sistema inmune e as 
continuas contribucións das ciencias

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

CMCCT,CSC  Coñece a estrutura do sistema 
inmunitario.
Diferenza os tipos de inmunidade.
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biomédicas, e describir a 
importancia do uso responsable dos 
medicamentos.

prevención das doenzas. Coñece as aplicacións dos antibióticos e
responsabilízase do seu consumo.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.8. Recoñecer e transmitir a 
importancia que ten a prevención 
como práctica habitual e integrada 
nas súas vidas e as consecuencias 
positivas da doazón de células, 
sangue e órganos.

BXB3.8.1. Detalla a importancia da 
doazón de células, sangue e órganos 
para a sociedade e para o ser 
humano.

CSC  Coñece a importancia das doazóns e 
transplantes.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

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

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

CSC,CSIEE,  Define e clasifica os diferentes tipos de 
drogas.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.10. Recoñecer as consecuencias 
para o individuo e a sociedade de 
seguir condutas de risco.

BXB3.10.1. Identifica as 
consecuencias de seguir condutas de
risco coas drogas, para o individuo e 
a sociedade.

CSC Coñece os riscos asociados ao seu 
consumo.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

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

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de 
nutrición do da alimentación.
BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente 
coa súa función no organismo, e 
recoñece hábitos nutricionais 
saudables.

CMCCT  Diferencia entre alimentación e 
nutrición.
Coñece os tipos de nutrientes e os sabe 
clasificar.
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Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.12. Relacionar as dietas coa 
saúde a través de exemplos 
prácticos.

BXB3.12.1. Deseña hábitos 
nutricionais saudables mediante a 
elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando táboas con grupos de 
alimentos cos nutrientes principais 
presentes neles e o seu valor 
calórico.

CAA,CD  Coñece as dietas saudables.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.13. Argumentar a importancia 
dunha boa alimentación e do 
exercicio físico na saúde, e 
identificar as doenzas e os 
trastornos principais da conduta 
alimentaria.

BXB3.13.1. Valora e determina unha 
dieta equilibrada para unha vida 
saudable e identifica os principais 
trastornos da conduta alimentaria.

CAA,CSC  Coñece os problemas de saude 
relacionados con malos hábitos 
alimentarios.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

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

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

CMCCT Identifica os aparellos que interveñen 
na función de nutrición .

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.15. Asociar a fase do proceso de 
nutrición que realiza cada aparello 
implicado.

BXB3.15.1. Recoñece a función de 
cada aparello e de cada sistema nas 
funcións de nutrición.

CMCCT Identifica a función  de cada aparello no
proceso da nutrición.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

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

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

CMCCT  Coñece e ordena os órganos do 
aparello dixestivo,respiratorio 
,circulatorio e excretor.
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Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.17. Indagar acerca das doenzas 
máis habituais nos aparellos 
relacionados coa nutrición, así como
sobre as súas causas e a maneira de 
previlas.

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas 
máis frecuentes dos órganos, os 
aparellos e os sistemas implicados na
nutrición, e asóciaas coas súas 
causas.

CMCCT  Coñece  as doenzas habituais 
relacionadas cos órganos da nutrición e 
a súa prevención.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.18. Describir os procesos 
implicados na función de relación, e 
os sistemas e aparellos implicados, e
recoñecer e diferenciar os órganos 
dos sentidos e os coidados do oído e
a vista.

BXB3.18.1. Especifica a función de 
cada aparello e de cada sistema 
implicados nas funcións de relación.
BXB3.18.2. Describe os procesos 
implicados na función de relación, e 
identifica o órgano ou a estrutura 
responsables de cada proceso.
BXB3.18.3. Clasifica os tipos de 
receptores sensoriais e relaciónaos 
cos órganos dos sentidos en que se 
atopan.

CMCCT  
Coñecer os órganos que interveñen na 
función de relación .
Estructura do ollo e o oído.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.19. Explicar a misión integradora 
do sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, e describir o seu 
funcionamento.

BXB3.19.1. Identifica algunhas 
doenzas comúns do sistema nervioso
e relaciónaas coas súas causas, cos 
factores de risco e coa súa 
prevención.

CMCCT,CSC  Identifica os compoñentes do sistema 
nervioso e endócrino.
Estrutura do sistema nervioso. 
Transmisión do impulso nervioso e 
enfermidades asociadas.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.20. Asociar as principais 
glándulas endócrinas coas 
hormonas que sintetizan e coa súa 
función.

BXB3.20.1. Enumera as glándulas 
endócrinas e asocia con elas as 
hormonas segregadas e a súa 
función.

CMCCT  Definición de hormona.
Coñecer as principais glándulas 
endócrinas e identifica as súas 
hormonas. Alteracións.

Bioloxía e B3.21. Relacionar funcionalmente o BXB3.21.1. Recoñece algún proceso CMCCT  Relaciona o sistema nervioso e o 
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Xeoloxía. 3º
de ESO

sistema neuro-endócrino. que teña lugar na vida cotiá no que 
se evidencie claramente a 
integración neuroendócrina.

endócrino.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.22. Identificar os principais ósos 
e músculos do aparello locomotor.

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos
e músculos do corpo humano en 
esquemas do aparello locomotor.

CMCCT  Descrición da célula muscular e a célula
ósea.
Localización dos ósos e músculos do 
corpo.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.23. Analizar as relacións 
funcionais entre ósos, músculos e 
sistema nervioso.

BXB3.23.1. Diferencia os tipos de 
músculos en función do seu tipo de 
contracción, e relaciónaos co sistema
nervioso que os controla.

CMCCT  Relación entre os aparellos muscular co
sistema nervioso.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.24. Detallar as lesións máis 
frecuentes no aparello locomotor e 
como se preveñen.

BXB3.24.1. Identifica os factores de 
risco máis frecuentes que poden 
afectar o aparello locomotor e 
relaciónaos coas lesións que 
producen.

CSC,CAA  Coñece factores de risco para o 
aparello locomotor e os relaciona coas 
súas lesións.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.25. Referir os aspectos básicos 
do aparello reprodutor, diferenciar 
entre sexualidade e reprodución, e 
interpretar debuxos e esquemas do 
aparello reprodutor.

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os
órganos do aparello reprodutor 
masculino e feminino, e especifica a 
súa función.

CMCCT  Coñece a anatomía e fisioloxía do 
aparello reprodutor masculino e 
feminino. Diferencia entre pubertade ,   
adolescencia, menopausia e 
andropausia.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.26. Recoñecer os aspectos 
básicos da reprodución humana e 
describir os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto.

BXB3.26.1. Describe as principais 
etapas do ciclo menstrual e indica 
que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación.
BXB3.26.2. Identifica os 

CMCCT  Relaciona o ciclo ovárico e o ciclo 
uterino.
Describe o proceso de fecundación e o 
seu desenrolo.
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acontecementos fundamentais da 
fecundación, do embarazo e do 
parto

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.27. Comparar os métodos 
anticonceptivos, clasificalos segundo
a súa eficacia e recoñecer a 
importancia dalgúns deles na 
prevención de doenzas de 
transmisión sexual.

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de
anticoncepción humana.
BXB3.27.2. Categoriza as principais 
doenzas de transmisión sexual e 
argumenta sobre a súa prevención.

CMCCT,CSC,CCEC  Coñece os principais métodos 
anticonceptivos e as ETS.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.28. Compilar información sobre 
as técnicas de reprodución asistida e
de fecundación in vitro, para 
argumentar o beneficio que supuxo 
este avance científico para a 
sociedade.

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de 
reprodución asistida máis 
frecuentes.

CMCCT Coñece os principais problemas de 
reprodución e as súas solucións 
mediante a reprodución asistida. 

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B3.29. Valorar e considerar a súa 
propia sexualidade e a das persoas 
do contorno, e transmitir a 
necesidade de reflexionar, debater, 
considerar e compartir.

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende 
responsablemente a súa sexualidade
e a das persoas do seu contorno.

CSC,CCEC  Aplica normas de hixiene na 
sexualidade.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.1. Identificar algunhas das causas
que fan que o relevo difira duns 
sitios a outros.

BXB4.1.1. Identifica a influencia do 
clima e das características das rochas
que condicionan os tipos de relevo e 
inflúen neles.

CMCCT  Coñece e explica os factores que 
modelan o relevo.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º

B4.2. Relacionar os procesos 
xeolóxicos externos coa enerxía que 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar 
cos procesos externos, e xustifica o 

CMCCT  Diferencia entre meteorización e 
erosión.
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de ESO os activa e diferencialos dos 
procesos internos.

papel da gravidade na súa dinámica.
BXB4.2.2. Diferencia os procesos de 
meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación, e os seus efectos no 
relevo.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.3. Analizar e predicir a acción das
augas superficiais, e identificar as 
formas de erosión e depósitos máis 
características.

BXB4.3.1. Analiza a actividade de 
erosión, transporte e sedimentación 
producida polas augas superficiais, e 
recoñece algún dos seus efectos no 
relevo.

CMCCT  Coñece e explica a acción xeolóxica das 
augas subterráneas.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.4. Valorar e analizar a 
importancia das augas subterráneas,
e xustificar a súa dinámica e a súa 
relación coas augas superficiais.

BXB4.4.1. Valora e analiza a 
importancia das augas subterráneas 
e os riscos da súa sobreexplotación.

CMCCT,CSC  Coñece e explica o ricos que supón a 
sobreexplotación dos acuíferos
definición de acuífero.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.5. Analizar a dinámica mariña e a
súa influencia na modelaxe litoral.

BXB4.5.1. Relaciona os movementos 
da auga do mar coa erosión, o 
transporte e a sedimentación no 
litoral, e identifica algunhas formas 
resultantes características.

CMCCT  Coñece e explica a acción xeolóxica do 
mar.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.6. Relacionar a acción eólica coas
condicións que a fan posible, e 
identificar algunhas formas 
resultantes.

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica 
cos ambientes en que esta 
actividade xeolóxica pode ser 
relevante.

CMCCT  Coñece e explica a acción xeolóxica do 
vento.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos
glaciares e xustificar as 
características das formas de 

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar 
e identifica os seus efectos sobre o 
relevo.

CMCCT  Coñece e explica a acción xeolóxica do 
xeo.

Páxina 28



Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

erosión e depósito resultantes.
Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.8. Indagar e identificar os 
factores que condicionan a 
modelaxe da paisaxe nas zonas 
próximas ao alumnado.

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe
do seu contorno máis próximo e 
identifica algúns dos factores que 
condicionaron a súa modelaxe.

CCEC,CAA  Coñece os aspectos máis relevantes da 
paisaxe galega.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.9. Recoñecer e identificar a 
actividade xeolóxica dos seres vivos 
e valorar a importancia da especie 
humana como axente xeolóxico 
externo.

BXB4.9.1. Identifica a intervención 
de seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación.
BXB4.9.2. Valora e describe a 
importancia das actividades 
humanas na transformación da 
superficie terrestre.

CMCCT,CSC,CCEC  Coñece e explica a acción dos humanos
sobre o relevo.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.10. Diferenciar os cambios na 
superficie terrestre xerados pola 
enerxía do interior terrestre dos de 
orixe externa.

BXB4.10.1. Diferencia un proceso 
xeolóxico externo dun interno e 
identifica os seus efectos no relevo.

CMCCT  Coñece e explica as deformacións 
producidads pola enerxía da Terra.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.11. Analizar as actividades 
sísmica e volcánica, as súas 
características e os efectos que 
xeran.

BXB4.11.1. Coñece e describe como 
se orixinan os sismos e os efectos 
que xeran.
BXB4.11.2. Relaciona os tipos de 
erupción volcánica co magma que as 
orixina, e asóciaos co seu grao de 
perigo.

CMCCT  Define sismo e ondas que producen.
Define volcán coñece e sitúa a súas 
partes e explica o risco dos volcáns en 
función da sua composición.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º

B4.12. Relacionar a actividade 
sísmica e volcánica coa dinámica do 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de 
zonas en que os terremotos son máis

CAA,CMCCT  Relaciona a tectónica de placas coa 
existencia de terremotos e volcáns.
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de ESO interior terrestre e xustificar a súa 
distribución planetaria.

frecuentes e de maior magnitude. Coñece os tipos de cordilleiras que se 
forman segundo a tectónica de placas.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B4.13. Valorar e describir a 
importancia de coñecer os riscos 
sísmico e volcánico, e as formas de 
previlos.

BXB5.13.1. Valora e describe o risco 
sísmico e, de ser o caso, volcánico 
existente na zona en que habita, e 
coñece as medidas de prevención 
que debe adoptar.

CAA,CSC  Coñece os riscos internos  na rexión 
que habita e coñece normas de 
seguridade.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B5.1. Analizar os compoñentes do 
solo e esquematizar as relacións 
entre eles.

BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o 
resultado da interacción entre os 
compoñentes bióticos e abióticos, e 
sinala algunha das súas interaccións.

CMCCT  Define o solo , establece e sitúa os 
horizontes do solo.
Coñece e explica os compoñentes do 
solo.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B5.2. Valorar e determinar a 
importancia do solo e os riscos que 
comporta a súa sobreexplotación, 
degradación ou perda.

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do 
solo e valora a necesidade de 
protexelo.

CMCCT,CSC  Coñece e propón medidas para evitar 
as accións que provocan desequilibrios 
nos ecosistemas.

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B6.1. Planear, aplicar e integrar as 
destrezas e as habilidades propias 
do traballo científico.

BXB6.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias do método 
científico.

CAA,CMCCT  

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B6.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da observación 
e a argumentación.

BXB6.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que propón.

CAA,CCL  

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B6.3. Utilizar fontes de información 
variada, e discriminar e decidir 
sobre elas e os métodos 
empregados para a súa obtención.

BXB6.3.1. Utiliza fontes de 
información apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a presentación 
das súas investigacións.

CMCCT,CD  

Páxina 30



Materia Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Mínimos esixibles

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B6.4. Participar, valorar e respectar 
o traballo individual e en equipo.

BXB6.4.1. Participa, valora e respecta
o traballo individual e en grupo.

CAA,CMCCT,CSC,CSIEE  

Bioloxía e 
Xeoloxía. 3º
de ESO

B6.5. Expor e defender en público o 
proxecto de investigación realizado.

BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos
de investigación sobre animais e/ou 
plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa 
presentación e defensa na aula.
BXB6.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito.

CSIEE,CD,CCL,CCEC  

Actividades de aprendizaxe
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

 Investigar cada día sobre calquera noticia de interese 
científica

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

b,e,f,
g,h,m
,p

B1.2. Metodoloxía científica: características 
básicas.
B1.3. Experimentación en bioloxía e xeoloxía: 
obtención, selección e interpretación de 
información de carácter científico a partir da 
selección e a recollida de mostras do medio 
natural ou doutras fontes.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

b,f,g B1.4. Planificación e realización do traballo 
experimental, e interpretación dos seus 
resultados.
B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e 
coidado dos instrumentos e do material.

 Organización dun laboratorio
Estudo e identificación do material de laboratorio
Estudo das partes do microscopio óptico e a lupa 
binocular
Normas de seguridade

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 2. A célula, 
unidade estrutural e 
funcional dos seres 
vivos

f B2.1. Características da materia viva e diferenzas
coa materia inerte.
B2.2. A célula. Características básicas da célula 
procariota e eucariota, animal e vexetal.

 Debuxar e colorear os dous tipos de organización celular.
Engadir orgánulos indicando nomes e funcións.
Observación de preparacións de células.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 2. A célula, 
unidade estrutural e 
funcional dos seres 
vivos

f B2.3. Funcións vitais: nutrición, relación e 
reprodución.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f B3.1. Niveis de organización da materia viva.
B3.2. Organización xeral do corpo humano: 
células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas
B3.3. A célula animal: estruturas celulares. 
Órgánulos celulares e a súa función.

 Tinción e observación ao microscopio das células da 
epidermis da cebola e da mucosa bucal.
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

 Investigar cada día sobre calquera noticia de interese 
científica

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f B3.4. Os tecidos do corpo humano: estrutura e 
funcións.

 Elaborar unha lista de tecidos,órganos,aparellos e 
sistemas do corpo humano.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.5. Saúde e a doenza, e factores que as 
determinan.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas.  Traballo en grupo sobre unha enfermidade vírica e outra
bacteriana.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

k B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de 
vida saudables.

 Elaboración dun listado de hábitos que o alumno 
considere saudables e non saudables.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

a,c,d,
e,m

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de 
vida saudables.

 Lecturas de recomendacións de hábitos de hixiene 
persoal e doméstica.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros e 
antibióticos.
B3.9. Uso responsable de medicamentos.

 Investigación sobre os compoñentes dun medicamento .
Interpretación dun prospecto.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

a,b,c,
m

B3.10. Transplantes e doazón de células, sangue 
e órganos.

 Conferencia de transplantes impartida polo persoal de 
coordinación de transplantes do CHUAC

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,g ,m B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e 
outras drogas. Problemas asociados.

 Investigar sobre os efectos do alcohol e tabaco no corpo 
humano.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º Bloque 3. As persoas a,d,g, B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e  Engadir etiquetas a un modelo clástico no que se 
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

 Investigar cada día sobre calquera noticia de interese 
científica

de ESO e a saúde. Promoción 
da saúde

m outras drogas. Problemas asociados. indique os efectos en cada órgano/víscera.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.12. Alimentación e nutrición. Alimentos e 
nutrientes: tipos e funcións básicas.

 Lectura do libro “Chamábase Luis” de Marina Mayoral.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,g,m B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño 
e análise de dietas. Hábitos nutricionais 
saudables.Trastornos da conduta alimentaria.

 Clasificar diferentes imaxes de alimentos según o 
contido en nutrientes.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

c,m B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño 
e análise de dietas. Hábitos nutricionais 
saudables.Trastornos da conduta alimentaria.

 Exposición do almorzo de cada alumno/a  e a súa 
corrección para facelo equilibrado.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.14. Función de nutrición. Visión global e 
integradora de aparellos e procesos que 
interveñen na nutrición.

 Elaborar pirámides nutricionais atendendo aos
diferentes tipos de dietas.
Análise de dietas adelgazantes.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.14. Función de nutrición. Visión global e 
integradora de aparellos e procesos que 
interveñen na nutrición.

 Elaboración de traballo en grupo sobre trastornos 
alimenticios,orixe,causas e consecuencias.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos 
dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.

 Estudo anatómico “in vivo” dos aparellos 
dixestivo,respiratorio e circulatorio dun mamífero :o 
porco.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.16. Alteracións máis frecuentes e doenzas 
asociadas aos aparellos que interveñen na 
nutrición: prevención e hábitos de vida 
saudables.

 Lectura recomendada sobre transtornos alimenticios 
“Billete de ida y vuelta”

Bioloxía e Xeoloxía. 3º Bloque 3. As persoas f,m B3.17. Función de relación. Sistema nervioso e  Video do sistema endócrino
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

 Investigar cada día sobre calquera noticia de interese 
científica

de ESO e a saúde. Promoción 
da saúde

sistema endócrino.
B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e 
función; coidado e hixiene.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.19. Coordinación e sistema nervioso: 
organización e función. 
B3.20. Doenzas comúns do sistema nervioso: 
causas, factores de risco e prevención.

 Visualización de películas relacionadas co Alzheimer ou 
esquizofrenia,”Siempre Alice” ou “Una mente 
maravillosa”.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.21. Sistema endócrino: glándulas endócrinas 
e o seu funcionamento. Principais alteracións.

 Colocar nun mapa do corpo humano cada glándula coas 
hormonas que produce e/o a súa actuación.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.22. Visión integradora dos sistemas nervioso 
e endócrino.

 Exposición na aula dun caso real e a vivencia na familia 
día a día.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f B3.23. Aparello locomotor. Organización e 
relacións funcionais entre ósos, músculos e 
sistema nervioso.

 Visualización de preparacións de diferentes tipos de 
osos.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.23. Aparello locomotor. Organización e 
relacións funcionais entre ósos, músculos e 
sistema nervioso.

 Práctica de disolucións con ácidos 
alimentarios:vinagres,bebidas con cola.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.24. Factores de risco e prevención das 
lesións.

Lecturas da forma de previr a 
osteoporose,artrose,artrite.
Práctica dun vendaxe con articulación e sin ela.
Desinfección e cura dunha ferida aberta. 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 

f,m B3.25. Reprodución humana. Anatomía e 
fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios físicos

 Vídeo do aparello reprodutor feminino e masculino.
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

 Investigar cada día sobre calquera noticia de interese 
científica

da saúde e psíquicos na adolescencia.
Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo 
e parto.

 Elaboración de gráficos relacionando ciclo ovárico e 
menstrual feminino.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

f,m B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos.
B3.28. Doenzas de transmisión sexual: 
prevención.

 Visualización dos diferentes métodos anticonceptivos 
explicando como actúa cada un deles.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

e,g,m B3.29. Técnicas de reprodución asistida.  Lectura sobre as diferentes técnicas de reprodución 
asistida.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 3. As persoas 
e a saúde. Promoción 
da saúde

a,c,d,
m

B3.30. Reposta sexual humana. Sexo e 
sexualidade. Saúde e hixiene sexual.

 Vídeo de prevención e tratamento das ETS.
Participación activa no día Mundial de loita contra A SIDA

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f B4.1. Modelaxe do relevo. Factores que 
condicionan o relevo terrestre.

 Saída ao medio natural para estudar os efectos dos 
diferentes axentes 
xeolóxicos:dunas,praias,desembocadura dun 
río,acantilado.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f B4.2. Procesos xeolóxicos externos e diferenzas 
cos internos. Meteorización, erosión, transporte 
e sedimentación.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f B4.3. Augas superficiais e modelaxe do relevo: 
formas características.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 

f,m B4.4. Augas subterráneas: circulación e 
explotación.

 

Páxina 36



Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

 Investigar cada día sobre calquera noticia de interese 
científica

evolución
Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f B4.5. Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña 
e modelaxe litoral.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f B4.6. Acción xeolóxica do vento: modelaxe 
eólica.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f B4.7. Acción xeolóxica dos glaciares: formas de 
erosión e depósito que orixinan.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f,l,o B4.8. Factores que condicionan a modelaxe da 
paisaxe galega.

 Saída ao medio natural para estudar os efectos de 
diferentes axentes.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f,g,m B4.9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie 
humana como axente xeolóxico.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f B4.10. Manifestacións da enerxía interna da 
Terra.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f B4.11. Actividade sísmica e volcánica: orixe e 
tipos de magmas.

 Debuxar un volcán indicando as súas partes.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f,g B4.12. Distribución de volcáns e terremotos. 
Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención.

 Simular o comportamento das ondas sísmicas no mar,no
aire e na superficie da terra.
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Materia Bloque Obx Contidos Actividades de aprendizaxe
Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 1. Habilidades,
destrezas e 
estratexias. 
Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na expresión oral e
escrita.

 Investigar cada día sobre calquera noticia de interese 
científica

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 4. O relevo 
terrestre e a súa 
evolución

f,g B4.12. Distribución de volcáns e os terremotos. 
Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención.
B4.13. Sismicidade en Galicia.

 Lectura na prensa sobre os últimos terremotos e volcáns
activos.
Localizar nun mapa as zonas de risco sísmico e volcánico.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 5. O solo 
como ecosistema.

f B5.1. O solo como ecosistema.
B5.2. Compoñentes do solo e as súas 
interaccións.

 Debuxo dun hipotético e completo perfil dun solo 
coloreado e nomeando os compoñentes de cada capa. 
Fotografar un corte topográfico .

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 5. O solo 
como ecosistema.

f,g,m B5.3. Importancia do solo. Riscos da súa 
sobreexplotación, degradación ou perda.

 Traballo de factores que favorecen a desertización e 
deforestación.

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 6. Proxecto de 
investigación

b,c, B6.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación, a partir da experimentación ou 
a observación.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 6. Proxecto de 
investigación

b,f,g B6.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación, a partir da experimentación ou 
a observación.

 

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 6. Proxecto de 
investigación

a,b,d,
h,p

B6.3. Proxecto de investigación en equipo. 
Organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións.

 Elaborar unha proposta de traballo de investigación 
científica .

Bioloxía e Xeoloxía. 3º
de ESO

Bloque 6. Proxecto de 
investigación

a,b,c B6.3. Proxecto de investigación en equipo. 
Organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en equipo. 
Presentación de conclusións.

 Realización dun traballo ao longo do curso para a súa 
exposición.
Exposición no día de “Ciencia na rúa”
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Bioloxía e Xeoloxía 1º BacharelatoBioloxía e Xeoloxía 1º Bacharelato

Bloques de Contidos

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función
Bloque 2. A organización celular
Bloque 3. Histoloxía
Bloque 4. A biodiversidade
Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio
Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio
Bloque 7. Estrutura e composición da Terra
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Mínimos esixibles, criterios de avaliación ,estándares de aprendizaxe.

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Mínimos esixibles

B1.1. Especificar as características dos seres 
vivos.

BXB1.1.1. Describe as características dos seres vivos:
funcións de nutrición, relación e reprodución.

CCL

B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e 
biomolécula.

BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as 
biomoléculas presentes nos seres vivos.

CAA,CMCCT Define e clasifica os bioelementos e as biomoléculas.

B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de 
biomoléculas que constitúen a materia viva, e 
relacionalos coas súas respectivas funcións 
biolóxicas na célula. 

BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas 
e as propiedades das moléculas básicas que 
configuran a estrutura celular, e destaca a 
uniformidade molecular dos seres vivos.

CAA,CMCCT  Coñece a forma xenérica das distintas biomoléculas orgánicas e
as propiedades xerais de cadansúa.
Logra formular e ciclar as seguintes biomoléculas: ribosa, 
desoxirribosa, glucosa e fructosa. Sintetiza a partir dos 
monosacáridos os seguintes disacáridos: maltosa e sacarosa.
Coñece as diferencias estruturais e de función que existen entre 
almidón e glucóxeno.
Representa a forma xeral dun ác. Graxo e diferencia os tipos 
deles dende un punto de vista estrutural e físico-químico.
Formula un aminoácido e polimerizao para obter un polipéptido.
Coñece as funcións e a clasificación das proteínas así como os 
seus niveis estruturais.
Formula a estrutura xeral dun nucleótido e identifica as súas 
subunidades. Obtén un ácido nucleico por polimerización.
Coñece a estrutura do DNA-B e a súa función.
Distingue os distintos tipos de RNA e especifica a función que 
desempeña cada un deles.

B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas.

BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes das 
macromoléculas orgánicas.

CAA  Identifica e formula a estrutura dos seguintes monómeros: 
glucosa, ac. Graxo, aa e nucleótido.

B1.5. Recoñecer e identificar algunhas 
macromoléculas cuxa conformación estea 
directamente relacionada coa súa función.

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función 
biolóxica de acordo coa súa estrutura tridimensional.

CAA,CD  Relaciona estrutura molecular e función da biomolécula.

B2.1. Describir a célula como unidade estrutural, 
funcional e xenética dos seres vivos, e distinguir 
unha célula procariota dunha eucariota e unha 
célula animal dunha vexetal, analizando as súas 
semellanzas e as súas diferenzas.

BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade 
estrutural, funcional e xenética dos seres vivos.
BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucarióticas e 
nomea as súas estruturas.

CAA,CMCCT  Enuncia os principios básicos da teoría celular.
Diferencia morfolóxicamente a cél. procariota da eucariota e 
coñece en que se fundamentan esas disimilitudes.
Diferencia morfolóxicamente a cél. animal da vexetal e coñece 
en que se fundamentan esas disimilitudes.
.

B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e BXB2.2.1. Representa esquematicamente os CD,CMCCT,CAA  Representa esquematicamente a membrana plasmática ademais 
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describir a súa estrutura e a súa función. orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa 
función ou coas súas funcións.
BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e 
vexetais mediante microfotografías ou preparacións 
microscópicas.

dos  seguintes orgánulos celulares: mitocondria, cloroplasto e 
RE e os asocia coa súa función ou coas súas funcións.

B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mitose e 
da meiose, e argumentar a súa importancia 
biolóxica.

BXB2.3.1. Describe os acontecementos fundamentais 
en cada fase da mitose e da meiose.

CCL Describe os procesos que se producen en cada unha das fases 
mitóticas.
 

B2.4. Establecer as analoxías e as diferenzas 
principais entre os procesos de división celular 
mitótica e meiótica.

BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e 
diferenzas entre a mitose e a meiose.

CMCCT,CD  Establece diferencias e similitudes entre mitosis e meiosis 
empregando os termos adecuados.

B3.1. Diferenciar os niveis de organización celular
e interpretar como se chega ao nivel tisular.

BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización celular
e determina as súas vantaxes para os seres 
pluricelulares.

CAA  Xerarquiza os distintos niveis estruturais e pon alomenos un 
exemplo de cada.

B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a 
composición dos tecidos animais e vexetais, en 
relación coas súas funcións.

BXB3.2.1. Relaciona tecidos animais e/ou vexetais 
coas súas células características, asociando a cada 
unha a súa función.

CMCCT  Describe as características dos principais tecidos animais e 
vexetais.

B3.3. Asociar imaxes microscópicas ao tecido ao 
que pertencen.

BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co tecido 
ao que pertencen.

CAA,CD  Pode recoñer a través de gráficos ou imaxes distintos tipos de 
tecidos vexetais e animais.

B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos.

BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos 
dos seres vivos.

CMCCT  Define o concepto de especie e xerarquiza os principais grupos 
taxonómicos.

B4.2. Interpretar os sistemas de clasificación e 
nomenclatura dos seres vivos.

 BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas ou 
outros medios para a identificación e clasificación de 
especies de animais e plantas.
BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de 
clasificación e a nomenclatura dos seres vivos.

CAA,CSIEE,CSC,  Manexa claves dicotómicas para a determinación de especies 
vexetais e animais.

B4.3. Definir o concepto de biodiversidade e 
coñecer e identificar os principais índices de 
cálculo de diversidade biolóxica.

BXB4. 3.1. Coñece o concepto de biodiversidade e 
relaciónao coa variedade e a abundancia de especies. 
BXB4.3.2. Resolve problemas de cálculo de índices 
de diversidade.
BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como 
desencadeante da biodiversidade.

CCEC,CMCCT,CA
A,CSC

 Coñece o concepto de biodiversidade e o distingue nos seus 
compoñenetes (especies, xenes, ecolóxica).
Interpreta a biodiversidade dende o punto de vista evolutivo.

B4.4. Coñecer e indicar as características dos tres 
dominios e os cinco reinos en que se clasifican os 
seres vivos.

BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco 
reinos en que agrupan os seres vivos.
BXB4.4.2. Enumera as características de cada un dos 
dominios e dos reinos en que se clasifican os seres 

CAA,CMCCT,CCL  Identifica os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os 
seres vivos e enumera as características de bacteria e eukarya e 
neste último caso, dos reinos que o integran .
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vivos.
B4.5. Situar as grandes zonas bioxeográficas e os 
principais biomas.

BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e sitúa sobre 
o mapa as principais zonas bioxeográfcas.
BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e 
ecosistemas terrestres e mariños.

CMCCT,CCEC,CA
A,CD

Define bioma, ecosistama. 
Ubica as grandes reinos bioxeográficos e describe alomenos 
dúas rexións bioxeográficas de España.

B4.6. Relaciona as zonas bioxeográficas coas 
principais variables climáticas.

BXB4.6.1. Recoñece e explica a influencia do clima 
na distribución de biomas, ecosistemas e especies.
BXB4.6.2. Identifica as principais variables climáticas
que inflúen na distribución dos grandes biomas.

CCL,CSC,CMCCT  Fundamenta a distribución dos biomas, dos ecosistmas e das 
especies baseándose nas varaiables climáticas.

B4.7. Interpretar mapas bioxeograficos e 
determinar as formacións vexetais 
correspondentes.

BXB4.7.1. Interpreta mapas bioxeográficos e de 
vexetación.
BXB4.7.2. Asocia e relaciona as principais 
formacións vexetais cos biomas correspondentes.

CD,CMCCT,CAA  Pode interpretar unha cliserie.

B4.8. Valorar a importancia da latitude, a altitude 
e outros factores xeográficos na distribución das 
especies.

BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a 
continentalidade, a insularidade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas coa distribución das especies.

CMCCT,CD  Relaciona as características topográficas e xeolóxicas do terreo 
coa distribución de especies.

B4.9. Relacionar a biodiversidade co proceso 
evolutivo.

BXB4.9.1. Relaciona a biodiversidade co proceso de 
formación de especies mediante cambios evolutivos.
BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección natural e 
a variabilidade individual como factores clave no 
aumento de biodiversidade.

CAA,CSC,CMCCT Argumenta como a adaptación e promovida pola selección 
natural. 
Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade 
individual como factores clave no aumento de biodiversidade.

B4.10. Describir o proceso de especiación e 
enumerar os factores que o condicionan.

BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación.
BXB4.10.2. Identifica os factores que favorecen a 
especiación.

CCL,CAA,CMCCT  Explica o fenómeno de especiación.

B4.11. Recoñecer e indicar a 
importancia bioxeográfica da Península Ibérica no
mantemento da biodiversidade e a aportación de 
Galicia á biodiversidade.

BXB4.11.1. Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa
situación entre dúas áreas bioxeográficas diferentes.
BXB4.11.2. Recoñece a importancia da Península 
Ibérica como mosaico de ecosistemas.
BXB4.11.3. Enumera os principais ecosistemas da 
Península Ibérica e de Galicia, e as súas especies máis
representativas.

CSIEE,CD,CSC,CC
EC,CAA

Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de 
Galicia, e as súas especies máis representativas.

B4.12. Coñecer e indicar a importancia das illas 
como lugares que contribúen á biodiversidade e á 
evolución das especies.

BXB4.12.1. Enumera os factores que favorecen a 
especiación nas illas.
BXB4.12.2. Recoñece a importancia das illas no 
mantemento da biodiversidade.

CAA,CMCCT,CCE
C

 Fundamenta a importancia do aillamento no proceso de 
especiación, tanto na súa promoción como na súa conservación.

B4.13. Definir o concepto de endemismo, e BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou CMCCT,CCEC  Define o concepto de endemismo e pode indicar exemplos diso 
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coñecer e identificar os principais endemismos da 
flora e da fauna españolas e galegas.

especie endémica.
BXB4.13.2. Identifica os principais endemismos de 
plantas e animais en España e en Galicia.

en Galicia.

B4.14. Coñecer e relacionar as aplicacións da 
biodiversidade en campos como a saúde, a 
medicina, a alimentación e a industria.

BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se derivan do 
mantemento da biodiversidade para o ser humano.

CAA,CSC  Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da 
biodiversidade para a humanidade especialmente como fontes 
de recursos para a investigación de novos medicamentos, para a 
industria, ...

B4.15. Coñecer e indicar as principais causas de 
perda de biodiversidade, así como as ameazas 
máis importantes para a extinción de especies.

BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda de
biodiversidade.
BXB4.15.2. Coñece e explica as principais ameazas 
que penden sobre as especies e que fomentan a súa 
extinción.

CMCCT,CSC  Enumera as principais causas de perda de biodiversidade.

B4.16. Enumerar as principais causas de orixe 
antrópica que alteran a biodiversidade.

BXB4.16.1. Enumera as principais causas de perda de
biodiversidade derivadas das actividades humanas.
BXB4.16.2. Indica as principais medidas que reducen 
a perda de biodiversidade.

CAA,CSC,CSIEE  Enumera as principais acciones antrópicas que causan a perda 
de biodiversidade.

B4.17. Comprender e diferenciar os 
inconvenientes producidos polo tráfico de 
especies exóticas e pola liberación no medio de 
especies alóctonas ou invasoras.

BXB4.17.1. Coñece e explica os principais efectos 
derivados da introdución de especies alóctonas nos 
ecosistemas.

CMCCT  Enumera algunhas especies alóctanas e analiza as 
consecuencias medioambientais que produciron.

B4.18. Describir as principais especies e valorar a 
biodiversidade dun ecosistema próximo.

BXB4.18.1. Deseña experiencias para o estudo de 
ecosistemas e a valoración da súa biodiversidade.

CCEC,CSIEE,CD  

B5.1. Describir como se realiza a absorción da 
auga e os sales minerais.

BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales 
minerais.

CAA,CMCCT  Diferencia entre plantas con estrutura de talo e plantas con 
estrutura de cormo.
Describe o proceso de osmose e transporte activo e o aplica a 
entrada destas biomoléculas no interior da planta.

B5.2. Coñecer e identificar a composición do 
zume bruto e os seus mecanismos de transporte.

BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do zume 
bruto e os seus mecanismos de transporte.

CMCCT,CCL  Concepto de zume bruto e transporte deste polo xilema.

B5.3. Explicar os procesos de 
transpiración, intercambio de gases e gutación.

BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, 
intercambio de gases e gutación.

CMCCT,CCL  Explica o papel activos que xogan os estomas no intercambio 
de gases.

B5.4. Coñecer e identificar a composición do 
zume elaborado e os seus mecanismos de 
transporte.

BXB5.4.1. Explica a composición do zume elaborado 
e os seus mecanismos de transporte.

CAA,CMCCT  Coñece a composicón do zume elaborado e o mecanismo de  
trasporte baseado na diferenza de presión, deste xugo a través do
floema.

B5.5. Comprender e diferenciar as fases da 
fotosíntese e os factores que afectan o proceso.

BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que acontecen 
durante cada fase da fotosíntese e asocia, a nivel de 

CAA,CMCCT  Identifica o interese fisiolóxico de cada unha das fases da 
fotosíntese explicitando onde se producen a nivel celular e cal 

Páxina 43



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Mínimos esixibles

orgánulo, onde se producen. son os produtos resultantes.
B5.6. Salientar a importancia biolóxica da 
fotosíntese.

BXB5.6.1. Argumenta e precisa a importancia da 
fotosíntese como proceso de biosíntese, 
imprescindible para o mantemento da vida na Terra.

CCL,CSC  Fundamenta o papel biolóxico das plantas nos ecosistemas 
como produtores, como reguladores climáticos e do ciclo da 
auga ademais de describir a existencia dunha atmosfera 
osixenada.

B5.7. Explicar a función de excreción en vexetais 
e as substancias producidas polos tecidos 
secretores.

BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo de excreción en 
vexetais.
BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e as 
substancias que producen.

CMCCT,CAA  Cita algún produto da excreción vexetal e determina as súas 
características e o lugar de liberación.

B5.8. Describir tropismos e nastias, e ilustralos 
con exemplos.

BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos 
de tropismos e nastias.

CMCCT  Diferencia tropismos de nastias  y diferencia foto,   quimio y 
xeotropismo.

B5.9. Definir o proceso de regulación nas plantas 
mediante hormonas vexetais.

BXB5.9.1. Valora o proceso de regulación das 
hormonas vexetais.

CAA  Coñece que son  as fitohormonas e as súas características 
principais.

B5.10. Coñecer e relacionar os tipos de 
fitohormonas coas súas funcións.

BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas súas 
funcións.

CAA  Pon un exemplo, e explíca o seu funcionamento, de 
fitohormonas activadoras e inhibidoras.

B5.11. Comprender e diferenciar os efectos da 
temperatura e da luz no desenvolvemento das 
plantas.

BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e a 
luz no desenvolvemento das plantas.

CCL  Explica o efecto que ten a luz no desenvolvemento das plantas.

B.5.12. Entender os mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual nas plantas.

BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual nas plantas.

CAA,CMCCT  Entende o significado de reprodución vexetativa e sexual. Pon 
exemplos de reprodución asexual e identifica os gametos e o 
nome que reciben as plantas segundo sexan hermafoditas o 
unisexuais.

B5.13. Diferenciar os ciclos biolóxicos 
de briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas 
fases e estruturas características.

BXB5.13.1. Diferencia os ciclos biolóxicos 
e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases 
e estruturas características.
BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e 
ciclos biolóxicos dos grupos de plantas.

CMCCT,CAA  Clasifica e explica os ciclos biolóxicos haplonte, diplonte e 
diplohaplonte.

Interpreta o ciclo biolóxico das espermátofitas identificando os 
elementos participantes e explicando as fases do mesmo.

B5.14. Entender os procesos de polinización e de 
dobre fecundación nas espermafitas. Formación da
semente e o froito.

BXB5.14.1. Explica os procesos de polinización e de 
fecundación nas espermafitas e diferencia a orixe e as 
partes da semente e do froito.

CMCCT,CCL  Coñece as partes dunha flor de anxiosperma e a finalidade de 
cada unha delas.
Explica o proceso de polinización e os seus tipos.
Explica a fecundación.
Especifica a estrutura dunha semente e dun froito.

B5.15. Coñecer e indicar os mecanismos de 
diseminación das sementes e os tipos de 
xerminación.

BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de 
diseminación das sementes e os tipos de xerminación.

CMCCT  Explica o proceso de diseminación zoócara e anemócora.
Explica a xerminación da semente.

B5.16. Coñecer e relacionar as formas de BXB5.16.1. Identifica os mecanismos CMCCT,CAA  
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propagación dos froitos. de propagación dos froitos.
B5.17. Recoñecer e relacionar as adaptacións 
máis características dos vexetais aos medios en 
que habitan.

BXB5.17.1. Relaciona as adaptacións dos vexetais co 
medio en que se desenvolven.

CAA  

B5.18. Deseñar e realizar experiencias en que se 
probe a influencia de determinados factores no 
funcionamento dos vexetais.

BXB5.18.1. Realiza experiencias que demostren a 
intervención de determinados factores no 
funcionamento das plantas.

CSIEE,CMCCT  Deseña experimentos sinxelos para comprobar certos tropismos
nos vexetais, o para valorar a incidencia da luz e da T no seu 
desenvolemento.

B6.1. Comprender e discriminar os conceptos de 
nutrición heterótrofa e de alimentación.

BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas 
máis significativas entre os conceptos de nutrición 
e alimentación.
BXB6.1.2. Coñece as características da nutrición 
heterótrofa e distingue os tipos principais.

CAA,CCL,CMCCT  Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos 
de nutrición e alimentación.
Define nutrinte e alimento.
Explica las diferencias entre fotorganotrofos y 
quimiorganotrofos.

B6.2. Distinguir os modelos de aparellos 
dixestivos dos invertebrados.

BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os aparellos 
dixestivos dos invertebrados.

CMCCT  Explica a estrutura do aparello dixestivo dos moluscos.!!!!!

B6.3. Distinguir os modelos de aparellos 
dixestivos dos vertebrados.

BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os aparellos 
dixestivos dos vertebrados.

CMCCT  Describe a estrutura e peculiaridades dixestivas dos rumiantes.
Ubica anatómicamente os distintos elementos que integran o 
aparello dixestivo humano, non só os órganos inntegrantes, 
tamén as súas subdivisións.
Explica en cada un dos tramos o proceso dixestivo dende o 
punto químico, especificando o papel enzimático e o das zumes 
dixestivas, pero tamén mecánico.

B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos 
órganos do aparello dixestivo e as súas glándulas.

BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello 
dixestivo coa súa función.
BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino.

CCL,CAA,CMCCT  Establece a estrutura anatómica do tubo dixestivo e das 
glándulas anexas.
Diferencia entre dixestión gástrica e intestinal e explica como se
absorbe a nivel intestinal a glucosa, as graxas, os aminoácidos e 
a auga, argumentando a que tipo de vaso circulatorio son 
conducidos.

B6. 5. Coñecer e relacionar a importancia de 
pigmentos respiratorios no transporte de osíxeno.

BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de 
pigmentos respiratorios nos animais.

CAA,CCL,CMCCT  Explica a función que desempeñan os pigmentos no transporte 
dos gases respiratorios.

B6.6. Comprender e describir os conceptos de 
circulación aberta e pechada, circulación simple e 
dobre, incompleta ou completa.

BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e pechada cos
animais que a presentan e explica as súas vantaxes e 
os seus inconvenientes.
BXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas do 
aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, 
dobre, incompleta ou completa).

CAA,CD,CMCCT  Describe os distintos tipos de circulación presentes no mundo 
animal e argumenta as vantaxes e desvantaxes que teñen.
Explica a estrutura anatómica do corazón de peixes, réptiles e 
mamíferos e a súa implicación fisiolóxica.
Establece diferencias anatómicas e estruturales entre os distintos
tipos de vasos sanguíneos.
Ubica os grandes vasos, explica a estrutura do corazón e o seu 

Páxina 45



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Mínimos esixibles

funcionamento do ser humano.
B6.7. Coñecer e relacionar a composición e a 
función da linfa.

BXB6.7.1. Indica a composición da linfa e identifica 
as súas principais funcións.

CMCCT  Explica a formación da linfa e clarifica a súa función.

B6.8. Distinguir respiración celular de respiración 
(ventilación e intercambio gasoso).

BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e 
respiración, e explica o significado biolóxico de 
respiración celular.

CAA,CMCCT  Diferencia entre respiración pulmonar, intercambio de gases, e 
respiración celular, explicando a finalidade de cada uno destes 
procesos e identificando onde se producen e que axentes 
interveñen neles.

B6.9. Coñecer e indicar os tipos de aparellos 
respiratorios en invertebrados e vertebrados.

BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios cos 
grupos aos que pertencen, e recoñéceos en 
representacións esquemáticas.

CD  Explica o funcionamento das tráqueas e das branquias nos 
invertebrados e a estrutura pulmonar das aves e dos mamíferos.
Apoiase na estrutura dun alveolo para explicar o intercambio de 
gases no ser humano.

B6.10. Definir o concepto de excreción e 
relacionalo cos obxectivos que persegue.

BXB6.10.1. Define e explica o proceso da excreción. CCL  Define e explica o proceso da excreción

B6.11. Enumerar os principais produtos 
de excreción e sinalar as diferenzas apreciables 
nos grupos de animais en relación con estes 
produtos.

BXB6.11.1. Enumera os principais produtos de 
excreción e clasifica os grupos de animais segundo os 
produtos de excreción.

CAA,CMCCT  Explica como se produce a excreción do CO2 e dos produtos de
excreción nitroxenados e cita un ser vivo como exemplo de cada
un daqueles.

B6.12. Describir os principais tipos órganos e 
aparellos excretores nos distintos grupos de 
animais.

BXB6.12.1. Describe os principais aparellos 
excretores dos animais e recoñece as súas principais 
estruturas a partir de representación esquemáticas.

CMCCT  Explica o control osmóticos do medio interno nos animais de 
auga doce, nos que viven en ambientes mariños e os terrestres.
Explica o sistema excretor dos insectos.

B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o 
proceso de formación dos ouriños.

BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións 
dunha nefrona.
BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos 
ouriños.

CAA,CMCCT  Describe a estrutura dun ril humano e dunha nefrona e os 
procesos que conducen a formación de ouriños.

B6.14. Coñecer e relacionar mecanismos 
específicos ou singulares de excreción en 
vertebrados.

BXB6.14.1. Identifica os mecanismos específicos ou 
singulares de excreción dos vertebrados.

CMCCT  Enumera outros sistemas de excreción en peixes, aves e 
mamíferos.

B6.15. Comprender e describir o funcionamento 
integrado dos sistemas nervioso e hormonal en 
animais.

BXB6.15.1. Integra a coordinación nerviosa e 
hormonal, relacionando ambas as dúas funcións.

CAA  Comprende a vinculación fisiolóxica que existe entre o sistema 
endocrino e o nervioso para acadar a coordinación do 
organismo.

B6.16. Coñecer e identificar os principais 
compoñentes do sistema nervioso e o seu 
funcionamento.

BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, 
efector.
BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores 
sensoriais e nervios.

CCL,CAA,CMCCT  Identifica órgano sensorial con receptor sensible a un estímulo 
específico e efector ca estrutura onde se desencadea a resposta. 
E sabe acompañalo dun exemplo.
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B6.17. Explicar o mecanismo de transmisión 
do impulso nervioso.

BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso 
nervioso na neurona e entre neuronas.

CCL  Coñece e representa a estrutura e fisioloxía dunha neurona.
Explica a propagación do impulso nervioso e a sinapse química.

B6.18. Identificar os principais tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados.

BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados.

CAA,CMCCT  Diferencia plexo nervioso de ganglios nerviosos.
Pode indicar desde un punto de vista evolutivo cales son os 
grupos taxonómicos de invertebrados máis evolucionados e 
cales menos.

B6.19. Diferenciar o desenvolvemento do sistema 
nervioso en vertebrados.

BXB6.19.1. Identifica os principais sistemas 
nerviosos de vertebrados.

CMCCT  Identifica os principais sistemas nerviosos de vertebrados

B6.20. Describir os compoñentes e as funcións do 
sistema nervioso tanto desde o punto de vista 
anatómico (SNC e SNP) como desde o funcional 
(somático e autónomo).

BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso central e 
periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións do
sistema nervioso somático e o autónomo.

CMCCT Explica a organización do sistema nervioso humano sinalando 
que partes compoñen cada unha dos sistemas nos que se 
subdivide e que funcións integran.
 Identifica as rexións máis preeminentes do encéfalo humano e 
explica a súa función.

B6.21. Describir os compoñentes do sistema 
endócrino e a súa relación co sistema nervioso.

BXB6.21.1. Establece a relación entre o sistema 
endócrino e o sistema nervioso.

CAA,CSIEE Expón o mecanismo de actuación do complexo hipotálamo-
hipófese como modelo para explicar a integración dos sistemas 
endocrino y nervioso.

B6.22. Enumerar as glándulas endócrinas en 
vertebrados, as hormonas que producen e as 
funcións destas.

BXB6.22.1. Describe as diferenzas entre glándulas 
endócrinas e exócrinas.
BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora e en que
lugar se evidencia a actuación dalgunhas das 
hormonas que actúan no corpo humano.
BXB6.22.3. Relaciona cada glándula endócrina coa 
hormona ou as hormonas máis importantes que 
segrega, e explica a súa función de control.

CCL,CMCCT,CAA,  Establece diferencias entre glándulas endo y exocrinas con 
algún exemplo de cada.
Comenta a actuación das principais hormonas do ser humano 
identificando a glándula que a orixina e o lugar no que actúan 
así como a función que desencadea.

B6.23. Coñecer e identificar as hormonas e as 
estruturas que as producen nos principais grupos 
de invertebrados.

BXB6.23.1. Relaciona as principais hormonas dos 
invertebrados coa súa función de control.
BXB6.23.2. Identifica o concepto de homeostase e a 
súa relación co sistema nervioso e endócrino.

CAA,CMCCT  Define homeostase e comprende que ten que ver cunha serie de 
procesos que aínda que se produzan en lugares moi distantes do 
noso organismo e cunha actividade moi diferente, en algúns 
casos, han de ser debidamente controlados e compensados para 
acadar dito status.

B6.24. Definir o concepto de reprodución e 
diferenciar entre reprodución sexual e asexual. 
Tipos. Vantaxes e inconvenientes.

BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre reprodución 
asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os 
inconvenientes de cada unha.
BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución asexual en
organismos unicelulares e pluricelulares.
BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución sexual.

CCL,CMCCT,CAA Define o proceso de reprodución e describe as diferenzas entre 
reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os 
inconvenientes de cada tipo.
Explica a xemación  e a fragmentación como exemplos de 
reprodución asexual.

B6.25. Describir os procesos da gametoxénese. BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso de CAA  Define gametoxénese e sinala as fases nas que se divide 
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espermatoxénese e ovoxénese. describindo cada unha delas.

B6.26. Coñecer e relacionar os tipos de 
fecundación en animais e as súas etapas.

BXB6.26.1. Diferencia os tipos de fecundación en 
animais e as súas etapas.

CMCCT  Define fecundación e diferencia fecundación externa de interna.

B6.27. Describir as fases do desenvolvemento 
embrionario.

BXB6.27.1. Identifica as fases do desenvolvemento 
embrionario e os acontecementos característicos de 
cada unha.
BXB6.27.2. Relaciona os tipos de ovo cos procesos 
de segmentación e gastrulación durante o 
desenvolvemento embrionario.

CAA,CMCCT  Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os 
acontecementos característicos de cada unha.
Explica o significado da organoxénese relacionando cada unha 
das follas embrionarias co tipo de tecido e/ou órgano que no que
se vai a diferenciar.

B6. 28. Analizar os ciclos biolóxicos dos animais. BXB6.28.1. Identifica as fases dos ciclos biolóxicos 
dos animais.

CAA

B6.29. Recoñecer e relacionar as adaptacións máis
características dos animais aos medios en que 
habitan.

BXB6.29.1. Identifica as adaptacións animais aos 
medios aéreos.
BXB6.29.2. Identifica as adaptacións animais aos 
medios acuáticos.
BXB6.29.3. Identifica as adaptacións animais aos 
medios terrestres.

CAA  

B6.30. Realizar experiencias de fisioloxía e 
anatomía animal.

BXB6.30.1. Describe e realiza experiencias de 
fisioloxía e anatomía animal.

CSIEE  Participa con rigor en experiencias de laboratorio nas que se 
traballa con órganos animais.

B7.1. Interpretar os métodos de estudo da Terra e 
identificar as súas achegas e as súas limitacións.

BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo da Terra 
sobre a base dos procedementos que utiliza e as súas 
achegas e limitacións.

CMCCT,CD  Coñece os métodos de investigación indirectos e os seus 
fundamentos para o estudo da estrutura do interior terrestre.

B7.2. Identificar as capas que conforman o 
interior do planeta de acordo coa súa composición,
diferencialas das que se establecen en función da 
súa mecánica, e marcar as descontinuidades e as 
zonas de transición.

BXB7.2.1. Resume a estrutura e composición do 
interior terrestre, distinguindo as súas capas en 
función da súa composición e da súa mecánica, así 
como as descontinuidades e as zonas de transición 
entre elas.
BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da 
Terra, e identifica as descontinuidades que permiten 
diferencialas.
BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoquímico e 
xeodinámico da Terra e contrasta o que achega cada 
un deles ao coñecemento da estrutura da Terra.

CCL,CMCCT,CD,C
CEC

 Identifica, nomea e sitúa as discontinuidades sísmicas e ubica 
as capas terrestres coa súa profundidade correspondente.

Coñece os dous modelos de división terrestre, comprende os 
criterios nos que se basean e establece as diferencias entre eles.

 B7.3. Precisar os procesos que condicionan a 
estrutura actual terrestre.

BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron 
lugar á estrutura actual do planeta.

CAA,CCL  
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B7.4. Comprender e diferenciar a teoría da deriva 
continental de Wegener e a súa relevancia para o 
desenvolvemento da teoría da tectónica de placas.

BXB7.4.1. Indica as achegas máis relevantes da 
deriva continental, para o desenvolvemento da teoría 
da Tectónica de placas.

CCEC Coñece os fundamentos de cada unha de estas dúas teorías.
Coñece e argumenta as probas que avalan a Deriva Continental 
e establece diferencias ca Tectónica Global empregando o 
vocabulario axeitado cando fala de cada unha delas.

B7.5. Clasificar os bordos de placas litosféricas e 
sinalar os procesos que acontecen entre eles.

BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e 
explica os fenómenos asociados a eles.

CD,CMCCT  Clasifica os distintos tipos de bordos en canto a o seu 
comportamento tectónico e especifica a súa incidencia 
oroxénica. Compre poñer exemplos.

B7.6. Aplicar os avances das novas tecnoloxías na 
investigación xeolóxica.

BXB7.6.1. Distingue métodos desenvolvidos grazas 
ás novas tecnoloxías, asociándoos coa investigación 
dun fenómeno natural.

CD,CMCCT  Cita e explica o papel desempeñado polas novas tecnoloxías 
para o estudo xeolóxico, a modo de exemplo: GPS, SIX, 
difractogramas.

B7.7. Seleccionar e identificar os minerais e os 
tipos de rochas máis frecuentes, nomeadamente os
utilizados en edificios, monumentos e outras 
aplicacións de interese social ou industrial.

BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese social 
ou industrial de determinados tipos de minerais e 
rochas.

CAA,CSC  Define mineral, rocha, cristal e materia cristalina.
Coñece a estrutura xeral dos silicatos e pon exemplos dos máis 
relevantes dende o punto de vista estrutural e da súa abundancia.
Coñece e clasifica debidamente os principais tipos de rochas e 
pon exemplos de cada unha delas.
Será necesario recoñecer “de visu” os minerais e as rochas  máis
típicas.

B8.1. Relacionar o magmatismo e a tectónica de 
placas.

BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e a 
tectónica de placas, e coñece as estruturas resultantes 
da localización dos magmas en profundidade e en 
superficie.

CMCCT Define magma e explica a súa formación e evolución. 
Pode correlacionar os distintos tipos de magmatismo cos 
procesos tectónicos e coas grandes áreas do planeta donde se 
orixinan.

B8.2. Categorizar os tipos de magmas sobre a base
da súa composición e distinguir os factores que 
inflúen no magmatismo.

BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os 
tipos de magmas, e clasifícaos atendendo á súa 
composición.

CAA  Jerarquiza os tipos de magmas de acordo a súa composición.
Diferencia mestura, asimilación e cristalización fraccionada.

B8.3. Recoñecer e relacionar a utilidade das 
rochas magmáticas analizando as súas 
características, os seus tipos e as súas utilidades.

BXB8.3.1. Diferencia os tipos de rochas magmáticas, 
identifica as máis frecuentes, con axuda de claves, e 
relaciona a súa textura co seu proceso de formación.

CAA  Emprega debidamente unha clave dicotómica para determinar 
rochas magmáticas e recoñece texturas empregando 
instrumental óptico axeitado, precisando que condicións sufriu 
durante a súa orixe.

B8.4. Establecer as diferenzas de 
actividade volcánica, asociándoas ao tipo de 
magma.

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica 
coas características do magma, e diferencia os 
produtos emitidos nunha erupción volcánica.

CAA,CMCCT  Identifica os produtos volcánicos emitidos de acordo a seu 
estado, natureza e tamaño cando sexa mester.

B8.5. Diferenciar os riscos xeolóxicos derivados 
dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade.

BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos
procesos internos. Vulcanismo e sismicidade.

CSC  Define e analiza riscos xeolóxicos endóxenos e identifica 
perigos asociados a cada un deles.

B8.6. Detallar o proceso de metamorfismo e 
relacionar os factores que lle afectan cos seus 

BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos 
factores que o condicionan.

CMCCT,CAA  Definición de metamorfismo  e señala os factores que o 
determina para cada un dos principais tipos.
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tipos.
B8.7. Identificar rochas metamórficas a partir das 
súas características e das súas utilidades.

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas metamórficas 
máis frecuentes da codia terrestre, relacionando a súa 
textura co tipo de metamorfismo experimentado.

CAA  Relaciona a textura das rochas metamórficas cos procesos 
petroxenéticos que experimentaron e pode identificalas.

B8.8. Relacionar estruturas sedimentarias e 
ambientes sedimentarios.

BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do proceso de
formación dunha rocha sedimentaria

CMCCT Definición de facies sedimentaria. 
Clasifica as estruturas sedimentarias segundo afecten ao plano 
de estratificación o ao interior do estrato.

B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. CCL  Define meteorización e clasifica segundo os tipos.
Explica o proceso diaxenético.

B8.10. Clasificar as rochas sedimentarias 
aplicando como criterio as súas distintas orixes.

BXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa orixe as 
rochas sedimentarias máis frecuentes da codia 
terrestre.

CAA,CSIEE  Coñece os criterios de clasificación das rochas sedimentarias e 
ordena cada unha delas dentro do seu tipo segundo criterios tales
como tamaño do clasto, riqueza carbónica, porcentaxe de C.

B8.11. Analizar os tipos de deformación 
que experimentan as rochas, establecendo a súa 
relación cos esforzos a que se ven sometidas.

BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación tectónica 
cos esforzos aos que se someten as rochas e coas 
propiedades destas.
BXB8.11.2. Relaciona os tipos de 
estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas.

CAA,CD  Identifica doblas e fallas e outros estruturas tectónicas.
Coñece a relación de estas estruturas tectónicas ca súa orixe 
explicando a luz da tectónica de placas.

B8.12. Representar os elementos dunha dobra e 
dunha falla.

BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha dobra e 
clasifícaos atendendo a diferentes criterios.
BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de falla, 
identificando os elementos que a constitúen.

CMCCT,CAA  Representa distintos tipos de doblas e fallas e identifica os seus 
elementos.

B9.1. Deducir a existencia de estruturas 
xeolóxicas e a súa relación co relevo, a partir de 
mapas topográficos e cortes xeolóxicos dunha 
zona determinada.

BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e 
cortes xeolóxicos sinxelos.

CMCCT,CAA  Representa cortes xeolóxicos e topográficos sinxelos e ubica 
sobre é os elementos topográficos e xeolóxicos significativos.

B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para a 
datación relativa de formacións xeolóxicas e 
deformacións localizadas nun corte xeolóxico. 
Describir as grandes divisións do tempo en 
xeoloxía. Oroxenias e grandes acontecementos 
xeolóxicos.

BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina a 
antigüidade dos seu estratos, as discordancias e a 
historia xeolóxica da rexión, e identifica os grandes 
acontecementos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias.

CMCCT,CAA  Interpreta cortes xeolóxicos sinxelos.
Realiza historias xeolóxicas nas que sinala discordancias e 
establece cronoloxía relativa de estratos e procesos xeolóxicos.

B9.3. Interpretar o proceso de fosilización e os 
cambios que se producen. Analizar as causas da 
extinción das especies.

BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía e 
valora a súa importancia para o establecemento da 
historia xeolóxica da Terra.

CAA,CMCCT Define fósil guía e coñece a súa utilidade.
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Bloque 1. Os seres vivos: composición e 
función

e,i B1.1. Niveis de organización dos seres vivos.
B1.2. Características dos seres vivos: 
funcións de nutrición, relación e reprodución.

 Visualizar o documental “Los orígenes de la vida”,plantexando preguntas e elaborando 
respostas.

Bloque 1. Os seres vivos: composición e 
función

l, B1.3. Concepto de bioelemento e 
biomolécula.
B1.4. Clasificación dos bioelementos e das 
biomoléculas.

 Elaboración dun gráfico dos bioelementos clasificados pola sua importancia biolóxica.
Análise comparativo de etiquetas de diferentes tipos de augas minero medicinais.

Bloque 1. Os seres vivos: composición e 
función

l,d B1.5. Estrutura, composición química e 
propiedades das biomoléculas.

 Búsqueda de información sobre a preseza de biomoléculas nos alimentos  cotidiáns.

Bloque 1. Os seres vivos: composición e 
función

d,i, B1.5. Estrutura, composición química e 
propiedades das biomoléculas.

 Relacionar alimento con nutriente segundo a súa composición en biomoléculas.
Lectura da importancia da fibra vexetal.

Bloque 1. Os seres vivos: composición e 
función

d,i, B1.6. Relación entre estrutura e funcións 
biolóxicas das biomoléculas.

 Investigación sobre os probióticos ,os prebióticos e simbióticos.

Bloque 2. A organización celular e,i,g B2.1. A célula como unidade estrutural, 
funcional e xenética.
 B2.2. Modelos de organización celular: 
célula procariota e eucariota; célula animal e 
célula vexetal.

 Preparación e observación de células eucariotas (mucosa bucal ,epidermis de cebola).
Preparación e observación das bacterias do iogur.Tinción Gram.

Bloque 2. A organización celular m,g B2.3. Estrutura e función dos orgánulos 
celulares.
B2.4. Planificación e realización de prácticas 
de laboratorio. Observación microscópica de 
células eucariotas animais e vexetais.

 Observación de preparacións microscópicas.

Bloque 2. A organización celular e,i B2.5. Ciclo celular. División celular: mitose e
meiose. Importancia na evolución dos seres 
vivos.

 Vídeo comparativo da mitose e da meiose.Resolución de cuestións.

Bloque 2. A organización celular d,l  B2.5. Ciclo celular. División celular: mitose 
e meiose. Importancia na evolución dos seres
vivos.

 

Bloque 3. Histoloxía i,g B3.1. Concepto de tecido, órgano, aparello e 
sistema.

 

Bloque 3. Histoloxía i,l B3.2. Principais tecidos animais: estrutura e 
función.
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B3.3. Principais tecidos vexetais: estrutura e 
función.

Bloque 3. Histoloxía g,m B3.4. Observacións microscópicas de tecidos
animais e vexetais.

 

Bloque 4. A biodiversidade d,l,q B4.1. Clasificación e nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos taxonómicos.

 Exercicios prácticos da clasificación taxonómica dos seres vivos.

Bloque 4. A biodiversidade b,d,q B4.1. Clasificación e nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos taxonómicos.

 Elaboración dun esquema da correspondencia entre entre dominios e reinos.

Bloque 4. A biodiversidade e,a B4.2. Concepto de biodiversidade. Índices de
biodiversidade.

 Documental sobre os homínidos e a súa evolución.

Bloque 4. A biodiversidade l,h B4.3. Características dos dominios e dos 
reinos dos seres vivos.

 

Bloque 4. A biodiversidade h,i,q B4.4. Grandes zonas bioxeográficas.
B4.5. Patróns de distribución. Principais 
biomas.

 Elaboración dun mapa ilustrativo dos principais biomas.

Bloque 4. A biodiversidade h,i,q B4.4. Grandes zonas bioxeográficas.
B4.5. Patróns de distribución. Principais 
biomas.

 

Bloque 4. A biodiversidade l,q B4.4. Grandes zonas bioxeográficas.
B4.5. Patróns de distribución. Principais 
biomas.

 

Bloque 4. A biodiversidade d B4.6. Factores xeolóxicos e biolóxicos que 
inflúen na distribución dos seres vivos.

 

Bloque 4. A biodiversidade j B4.7. A evolución como fonte de 
biodiversidade. Proceso de especiación.

 

Bloque 4. A biodiversidade e B4.7.A evolución como fonte de 
biodiversidade. Proceso de especiación.

 

Bloque 4. A biodiversidade h,l,q B4.8. Ecosistemas da Península Ibérica. 
Ecosistemas de Galicia.

 

Bloque 4. A biodiversidade i,l,q B4.9. Importancia ecolóxica das illas e a súa 
relación coa biodiversidade.

 

Bloque 4. A biodiversidade e,g,q B4.10. Concepto de endemismo. Principais 
endemismos da Península Ibérica e de 
Galicia.

 

Bloque 4. A biodiversidade l,b,h, B4.11. Importancia biolóxica da  
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o biodiversidade.
Bloque 4. A biodiversidade a,b,h B4.12. Causas da perda de biodiversidade.  
Bloque 4. A biodiversidade a,h B4.13. O factor antrópico na conservación da

biodiversidade.
 

Bloque 4. A biodiversidade a,c,q B4.13. O factor antrópico na conservación da
biodiversidade.

 

Bloque 4. A biodiversidade e,q B4.14. Estudo dun ecosistema. Cómputo da 
biodiversidade.

 

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

e,l B5.1. Absorción da auga e os sales minerais 
nos vexetais.

 

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

i,l B5.2. Funcións de nutrición nas plantas. 
Proceso de obtención e transporte dos 
nutrientes.

 

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

e B5.3. Procesos de transpiración, intercambio 
de gases e gutación.

 

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

j B5.4. Transporte do zume elaborado.  Práctica da absorción de auga tintada polo talo dunha flor.

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

j B5.5. Fotosíntese.  Práctica da expulsión do osíxeno durante a fotosíntese de algas.e a súa medición a través dunha 
campana.

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

i,l B5.6. Importancia biolóxica da fotosíntese.  Extracción da clorofila.

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

e B5.7. A excreción en vexetais. Tecidos 
secretores.

 

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

e,g B5.8. Funcións de relación nas plantas. 
Tropismos e nastias.

 

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

e,l B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións.  

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

i,l B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións.  

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

l,i B5.10. Efectos da luz e a temperatura sobre o
desenvolvemento das plantas.

 Práctica de orientación das plantas cara a luz e o seu comportamento na escuridade.

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

d,l B5.11. Funcións de reprodución en vexetais: 
tipos de reprodución.

 

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

l,i B5.12. Ciclos biolóxicos dos principais 
grupos de plantas.

 Debuxar os diferentes ciclo biolóxicos das plantas.
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Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

l,i B5.13. Semente e froito.
B5.14. Polinización e fecundación nas 
espermafitas.

 Recolectar e clasificar  diferentes tipos de sementes e froitos.

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

d,l B5.15. Propagación dos froitos e 
diseminación das sementes. Proceso da 
xerminación.

 

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

i,l B5.15. Propagación dos froitos e 
diseminación das sementes. Proceso da 
xerminación.

 Observación ao miroscopio de preparacións dun corte dunha folla.
Observación coa lupa binocular do polen e as esporas.

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

i,l B5.16. Adaptacións dos vexetais ao medio.  

Bloque 5. As plantas: funcións e 
adaptacións ao medio

m,g B5.17. Aplicacións e experiencias prácticas 
de anatomía e fisioloxía vexetal.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

j B6.1. Funcións de nutrición nos animais.  

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

i B6.2. Estrutura e función dos aparellos 
dixestivos e as súas glándulas.

 Observación “in vivo” de : língua, tráquea , esófago,farinxe, pulmóns e corazón de cerdo.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

i B6.2. Estrutura e función dos aparellos 
dixestivos e as súas glándulas.

 Visualización e vídeos do sangue,o corazón ,o aparello respiratorio ,os riles.
Cuestións relacionadas cos vídeos.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

l,o B6.2. Estrutura e función dos aparellos 
dixestivos e as súas glándulas.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

j B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos 
respiratorios nos animais. Linfa.

 Disección dun corazón de cerdo.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

l,e B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos 
respiratorios nos animais. Linfa.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

j B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos 
respiratorios nos animais. Linfa.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

i B6.4. Transporte de gases e respiración. 
Tipos de aparellos respiratorios. Respiración 
celular.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

l,e B6.5. Transporte de gases e a respiración. 
Tipos de aparellos respiratorios. Respiración 
celular.

 Disección dun pulmón de cerdo.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

e B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e vertebrados. 
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Produtos da excreción.
Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

e,l B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e vertebrados. 
Produtos da excreción.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

e B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e vertebrados. 
Produtos da excreción.

 Disección dun ril de cerdo.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

d B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e vertebrados. 
Produtos da excreción.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

j B6.5. Excreción: tipos de aparellos 
excretores en invertebrados e vertebrados. 
Produtos da excreción.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

l,e B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase.

 Visualización de vídeos sobre o encéfalo,e o sistema endócrino.
Resolución de cuestións.
Lectura do libro “Siempre Alicia”

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

i B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase.

 Traballo sobre o efecto de diferentes drogas no encéfalo humano.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

e, B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

i B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

j B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

e,l B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

e,l B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e i B6.6. Funcións de relación nos animais.  
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adaptacións ao medio Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

i,l B6.6. Funcións de relación nos animais. 
Receptores e efectores. Sistemas nervioso e 
endócrino. Homeostase.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

e B6.7. Reprodución nos animais. Tipos de 
reprodución. Vantaxes e inconvenientes.

 Visualización dun vídeo sobre a reprodución humana.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

e B6.8. Gametoxénese.  Vídeo sobre embarazo e parto. Métodos anticonceptivos. Resolución de cuestións.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

j B6.9. Fecundación e desenvolvemento 
embrionario.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

e B6.9. Fecundación e desenvolvemento 
embrionario.

 Lecturas sobre técnicas de reprodución asistida. Os efectos da píldora sobre o copo feminino.

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

d B6.10. Ciclos biolóxicos máis característicos 
dos animais.

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

l,i B6.11. Adaptacións dos animais ao medio.  

Bloque 6. Os animais: Funcións e 
adaptacións ao medio

m,g  B6.12. Aplicacións e experiencias prácticas 
de anatomía e fisioloxía animal.

 

Bloque 7. Estrutura e composición da 
Terra

i,l B7.1. Análise e interpretación dos métodos 
de estudo da Terra.

 

Bloque 7. Estrutura e composición da 
Terra

d,l B7.2. Estrutura do interior terrestre: capas 
que se diferencian en función da súa 
composición e da súa mecánica.

 Elaboración dun corte interno da Terra indicando as súas capas,descontinuidades ,composición e 
lonxitude de cada capa.

Bloque 7. Estrutura e composición da 
Terra

e B7.3. Dinámica litosférica.  Modelos de interacción entre as diferentes placas litosféricas e os procesos xeolóxicos que 
orixinan.

Bloque 7. Estrutura e composición da 
Terra

j B7.4. Evolución das teorías desde a deriva 
continental ata a tectónica de placas.

 Traballo para expoñer das probas dederiva continental.
Traballopara expoñer sobre a tectónica global.

Bloque 7. Estrutura e composición da 
Terra

b B7.4. Evolución das teorías desde a deriva 
continental ata a tectónica de placas.

 

Bloque 7. Estrutura e composición da 
Terra

g B7.5. Achegas das novas tecnoloxías na 
investigación do noso planeta.

 Exercicios teórico prácticos.

Bloque 7. Estrutura e composición da 
Terra

b,q B7.6. Minerais e rochas: conceptos. 
Clasificación xenética das rochas.
B7.7. Observación de coleccións de minerais 

 Estudo práctico das propiedades físicas e químicas dos minerais.
Recoñecemento dos principais tipos de rochas e a súa diferenciación práctica.
Visita a unha zona de interese xeolóxica: Ortegal,O Pindo,Corcubión.
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e rochas.
B7.8. Recoñecemento e identificación de 
minerais e rochas frecuentes en Galicia.

Charla sobre xeoloxía de Galicia.
Visita guiada ao Instituto de xeoloxía da UDC.

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

i,l B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas magmáticas de interese. 
O magmatismo na tectónica de placas.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

j B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas magmáticas de interese. 
O magmatismo na tectónica de placas.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

i,l B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas magmáticas de interese. 
O magmatismo na tectónica de placas.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

j B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas magmáticas de interese. 
O magmatismo na tectónica de placas.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

i,l B8.2. Riscos xeolóxicos: vulcanismo e 
sismicidade.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

e B8.3. Metamorfismo: procesos 
metamórficos. Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de metamorfismo. 
Clasificación das rochas metamórficas. O 
metamorfismo na Tectónica de placas.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

d B8.3. Metamorfismo: procesos 
metamórficos. Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de metamorfismo. 
Clasificación das rochas metamórficas. O 
metamorfismo na Tectónica de placas.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

i B8.4. Procesos sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación e interpretación.
Clasificación e xénese das principais rochas 
sedimentarias.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

e B8.4. Procesos sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación e interpretación.
Clasificación e xénese das principais rochas 
sedimentarias.
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Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

i,l B8.4. Procesos sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación e interpretación.
Clasificación e xénese das principais rochas 
sedimentarias.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

j B8.5. A deformación en relación 
á tectónica de placas. Comportamento 
mecánico das rochas.

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e 
petroxenéticos

m,g B8.6. Tipos de deformación: dobras e fallas.
B8.7. Técnicas para a identificación de 
distintos tipos de rochas.
B8.8. Construción de modelos onde se 
representen os principais tipos de 
pregamentos e fallas.

 Construción de modelos de pregos e fallas.
Exercicios teórico prácticos.

Bloque 9. Historia da Terra m,l B9.1. Estratigrafía: concepto e obxectivos. 
Principios. Definición de estrato.
B9.2. Interpretación e realización de mapas 
topográficos e cortes xeolóxicos.

 Estudo e interpretación dun corte xeolóxico.
Estudo e interpretación dun mapa topográfico.

Bloque 9. Historia da Terra l,e B9.3. Datacións relativas e absolutas: estudo 
de cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes 
divisións xeolóxicas: Táboa do tempo 
xeolóxico. Principais acontecementos na 
historia xeolóxica da Terra. Oroxenias.

 Visualización de fósiles.
Lectura dun artigo sobre datacións absolutas e relativas.
Traballo expositivo sobre a historia xeolóxica da Terra repartidos por Eras xeolóxicas.
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Cultura CientíficaCultura Científica
Bloques de Contidos

Bloque 1: Procedementos de traballo.
Bloque 2: A Terra e a Vida. A orixe da vida. E a orixe do ser humano.
Bloque 3: Avances en biomedicina. Vivir máis e vivir mellor.
Bloque 4: A revolución xenética. A revolución xenética : o segredo da vida. Biotecnoloxía.
Bloque 5: Tecnoloxías da información e comunicación. O mundo dixital. Funcionamento de 
internet. Novas tecnoloxías.



Mínimos esixibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Mínimos esixibles

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

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de 
forma crítica o seu contido.
CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras 
realizar unha procura guiada de fontes de contido 
científico, utilizando tanto os soportes tradicionais 
como internet.

CAA,CCL,CD  Evidencia capacidade para extraer de textos 
científicos as ideas principais e derivadas, así como 
de relatar pequenos textos ou informes a partir de 
información obtida de diversas fontes científicas.

B1.2. Valorar a importancia da 
investigación e o 
desenvolvemento tecnolóxico na 
actividade cotiá.

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación 
científica como motor da nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da historia.

CAA,CCEC  Coñece algúns dos principais fitos  científico-
tecnoóxico da recente historia da humanidade.

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

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

CCL,CD,CAA,CSI
EE

 Comprender artigos divulgativos de carácter 
científico publicados en distintos soportes, prensa, 
web, redes sociais, etc.

B2.1. Xustificar a teoría de deriva
continental en función das 
evidencias experimentais que a 
apoian.

CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a
partir das probas xeográficas, paleontolóxicas, 
xeolóxicas e paleoclimáticas.

CMCCT Xustifica a teoría científica e analiza o significado das 
probas nas que se basa.

B2.2. Explicar a tectónica de 
placas e os fenómenos a que dá 
lugar, así como os riscos como 
consecuencia destes fenómenos.

CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para 
explicar a expansión do fondo oceánico e a 
actividade sísmica e volcánica nos bordos das 
placas.

CMCCT  Definición de litosfera, placa tectónica, bordos, 
oróxeno e procesos relacionados ca dinámica 
terrestre.
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CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas preditivas e 
preventivas para o vulcanismo e os terremotos.

Enumeración das principais placas.

Explicar a formación dos principais oróxenos da 
Terra a luz de esta teoría.

B2.3. Determinar as 
consecuencias do estudo da 
propagación das ondas sísmicas P 
e S, respecto das capas internas da
Terra.

CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de capas 
terrestres coa propagación das ondas sísmicas a 
través delas.

CAA  Coñecer as propiedades das ondas sísmicas que as 
facultan para o estudo da estrutura terrestre.

B2.4. Coñecer e describir os 
últimos avances científicos sobre 
a orixe da vida na Terra e 
enunciar as teorías científicas que 
explican a orixe da vida na Terra, 
diferenciándoas das baseadas en 
crenzas.

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da 
orixe da vida na Terra.
CCIB2.4.2. Describe as últimas investigacións 
científicas en torno ao coñecemento da orixe e o 
desenvolvemento da vida na Terra.

CMCCT,CCEC  Coñecer e explicar as principais definicións da vida
propostas polos grandes científicosdo século XX.

Coñecer e explicar o interese do experimento de 
Miller.

B2.5. Establecer as probas que 
apoian a teoría da selección 
natural de Darwin e utilizala para 
explicar a evolución dos seres 
vivos na Terra, enfrontándoa a 
teorías non científicas.

CCIB2.5.1. Describe as probas biolóxicas, 
paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da
evolución das especies.
CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e 
Lamarck para explicar a selección natural.
CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo coas 
explicacións non científicas sobre a evolución.

CMCCT Expoñer os tipos de probas que apoian a evolución.

Establecer diferencias entre o lamarkismo e o 
darwinnismo.

Comprender os conceptos de selección natural e 
artificial e a súa incidencia na evolución das 
especies baixo a óptica darwiniana.

Explicar que diferencia o darwinismo do 
neodarwinismo.

Coñece e relaciona a extinción dos grandes réptis 
con outras extincións e éstas coa implicación non 
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lineal da evolución.

 

B2.6. Recoñecer a evolución 
desde os primeiros homínidos ata 
o ser humano actual e establecer 
as adaptacións que nos fixeron 
evolucionar.

CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos 
homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, salientando 
as súas características fundamentais, como a 
capacidade cranial e altura.
CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as informacións 
asociadas ao Universo, á Terra e á orixe das 
especies, distinguindo entre información científica 
real, opinión e ideoloxía.

CMCCT,CSC  Ubicar no tempo os principais homínidos do 
xénero Homo e coñecer as características 
fundamentais de cada un deles.

Coñecer ferramentas moleculares, ademais das 
paleontolóxicas, como a comparación de xenomas, 
xenes individuais ou proteínas como método para o 
estudo do parentesco entre especies.

B3.1. Analizar a evolución 
histórica na consideración e no 
tratamento das doenzas.

CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos 
métodos de diagnóstico e tratamento das doenzas.

CCEC  Enumerar e identificar técnicas de diagnóstico tales
como a auscultación, análises serolóxicos, de 
ouriños, fecais e as novedosas técnicas de 
diagnóstico por imaxe.

B3.2. Distinguir entre o que é 
medicina e o que non o é.

CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas á 
medicina tradicional, valorando o seu fundamento 
científico e os riscos que levan consigo.

CSC  Coñecer e diferenciar entre diversas técnicas de 
curación e tratamento as que teñen un fundamento 
científico e as que non.

B3.3. Valorar as vantaxes que 
suscita a realización dun 
transplante e as súas 
consecuencias.

CCIB3.3.1. Propón os transplantes como alternativa 
no tratamento de certas doenzas, valorando as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes.

CSC  Diferenciar doate, receptor e tipos de transplantes. 
Neste caso é necesario diferencialos de acordo ao 
que se vai a transplantar como en función de quen e
o doante.

B3.4. Tomar conciencia da 
importancia da investigación 
médico-farmacéutica.

CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a industria
farmacéutica para descubrir, desenvolver, ensaiar e 
comercializar os fármacos.

CMCCT  Ser capaz de diferenciar, enumerar e ordenar as 
distintas etapas que segue a investigación 
farmacéutica para a obtención dun novo fármaco e 
os protocolos que se han de seguir antes de que 
constituía un medicamento para o uso clínico.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Mínimos esixibles

B3.5. Facer un uso responsable do
sistema sanitario e dos 
medicamentos.

CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso 
racional da sanidade e dos medicamentos.

CSC  Explicar que significa a resistencia aos 
antibióticos.

Explicar o significado de conceptos como: alerxia a
fármacos, adicción

B3.6. Diferenciar a información 
procedente de fontes científicas 
das que proceden de 
pseudociencias ou que perseguen 
obxectivos simplemente 
comerciais.

CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida sobre
tratamentos médicos e medicamentos en función da 
fonte consultada.

CCL,CSIEE  Discrimina fontes de información científica doutras
fontes pseudocientíficas.

Diferencia a medicina tradicional doutras 
alternativas.

B4.1. Recoñecer os feitos 
históricos máis salientables para o
estudo da xenética.

CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento 
histórico dos estudos levados a cabo dentro do 
campo da xenética.

CCEC  Coñecer as leis de Mendel e saber interpretalas.

Interpretar o significado da teoría cromosómica da 
herencia.

B4.2. Obter, seleccionar e valorar 
informacións sobre o ADN, o 
código xenético, a enxeñaría 
xenética e as súas aplicacións 
médicas.

CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que 
posúe calquera ser vivo, establecendo a relación 
xerárquica entre as estruturas, desde o nucleótido ata
os xenes responsables da herdanza.

CAA,CD  Diferenciar entre fenotipo e xenotipo, cromosoma, 
cromatina e xene.

Distinguir as distintas subunidades que constituen 
os nucleótidos e coñecer o papel estrutural e 
xenético que desempeñan.

Explicar a estrutura do DNA e o seu mecanismo de 
replicación.

B4.3. Coñecer os proxectos que 
se desenvolven actualmente como

CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se 
codifica a información xenética no ADN , 

CMCCT  Utilidade dos xenes para a transferencia da súa 
información hasta a síntese dun polipéptido 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Mínimos esixibles

consecuencia de descifrar o 
xenoma humano, tales como 
HapMap e Encode.

xustificando a necesidade de obter o xenoma 
completo dun individuo e descifrar o seu 
significado.

diferenciando fase de transcripción e traducción así 
como os distintos tipos de RNA e o papel que xoga 
cada un deles.

Coñecer algúns proxectos públicos formados por 
consorcios internacionais e o interese que 
perseguen.

B4.4. Describir e avaliar as 
aplicacións da enxeñaría xenética 
na obtención de fármacos, 
transxénicos e terapias xénicas.

CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da 
enxeñaría xenética na obtención de fármacos, 
transxénicos e terapias xénicas.

CCL  Definir conceptos de interese biotecnolóxico tales 
como DNA recombinante, enxeñería xenética, 
transxénico, OMG, clonación e tipos.

Identificar e coñecer as utilidades das principais 
ferramentas e técnicas empregadas nos procesos 
biotecnolóxicos.

B4.5. Valorar as repercusións 
sociais da reprodución asistida e a
selección e a conservación de 
embrións.

CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e 
económicas da reprodución asistida e a selección e 
conservación de embrións.

CSIEE, CSC  Coñecer técnicas de reprodución asistida como a 
inseminación artificial, fecundación “in vitro” ou 
fecundación subrogada.

B4.6. Analizar os posibles usos da
clonación.

CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que 
ofrece a clonación en diferentes campos.

CAA  Diferenciar entre clonación terapéutica y 
reproductiva.

B4.7. Establecer o método de 
obtención dos tipos de células nai,
así como a súa potencialidade 
para xerar tecidos, órganos e ata 
organismos completos.

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en 
función da súa procedencia e da súa capacidade 
xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións 
principais.

CMCCT  Identificar os principais tipos de células nai.

Diferenciar células  nai de células troncais.

B4.8. Identificar algúns CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances CSC,CMCCT,CSI  Coñecer a utilidade da terapia xénica: beneficios e 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Mínimos esixibles

problemas sociais e dilemas 
morais debidos á aplicación da 
xenética: obtención de 
transxénicos, reprodución asistida
e clonación.

científicos relacionados coa xenética, os seus usos e 
as súas consecuencias médicas e sociais.
CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes 
dos alimentos transxénicos, razoando a conveniencia
ou non do seu uso.

EE riscos.

Coñecer os fitos da investigación transxénica máis 
relevantes da agricultura e gandería e o debate 
social que suscitan.

B5.1. Coñecer a evolución que 
experimentou a informática desde
os primeiros prototipos ata os 
modelos máis actuais, sendo 
consciente do avance logrado en 
parámetros tales como tamaño, 
capacidade de procesamento, 
almacenamento, conectividade, 
portabilidade, etc.

CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do 
computador en termos de tamaño e capacidade de 
proceso.
CCIB5.1.2. Explica como se almacena a 
información en diferentes formatos físicos, tales 
como discos duros, discos ópticos e memorias, 
valorando as vantaxes e os inconvenientes de cada 
un.

CCEC,CCL,CD Coñecer o significado do código binario. 

Coñecer os antecedentes históricos que acaban por 
configurar o tratamento informático que facemos na
actualidade tanto nas computadoras persoais como 
nas supercomputadoras.

Coñecer as principais unidades de hardware dunha 
equipa persoal e a súa función.

Diferenciar hardware de software.

B5.2. Determinar o fundamento 
dalgúns dos avances máis 
significativos da tecnoloxía 
actual.

CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous 
dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na 
tecnoloxía analóxica e outro na dixital.
CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición 
sobre a superficie terrestre coa información recibida 
dos sistemas de satélites GPS ou GLONASS.
CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura 
básica que require o uso da telefonía móbil.
CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da 
tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa 
aplicación en pantallas planas e iluminación.
CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións 
dos últimos dispositivos, valorando as posibilidades 
que lle poden ofrecer ás persoas usuarias.

CD,CMCCT  Diferenciar entre información analóxica e dixital.

Establecer diferencias entre arquivos analóxicos e 
dixitais tomando como base arquivos de son ou de 
imaxe, e coñecer o papel que desempeñan os 
conversores dixitais.

Interpretar o funcionamento dun sistema de 
navegación para a determinación da posición 
xeográfica e o cálculo de velocidade.

Coñecer as principais aplicacións dos Sistema de 
Posicionamento e citar al menos dous deles.

Explicar a estrutura e o funcionamento dun diodo e 
a súa aplicación a tecnoloxía LED.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Mínimos esixibles

Citar e explicar algunhas dos máis novedosos 
gadgets e a súa utilidade.

B5.3. Tomar conciencia dos 
beneficios e dos problemas que 
pode orixinar o constante avance 
tecnolóxico.

CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante 
evolución tecnolóxica e o consumismo que orixina 
na sociedade.

CSC  Coñecer as vantaxes e  desvantaxes asociadas ao 
desenrolo tecnolóxico.

B5.4. Valorar de forma crítica e 
fundamentada os cambios que 
internet está a provocar na 
sociedade.

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, 
sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos que 
supoñen.
CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se 
enfronta internet e as solucións que se barallan.
CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos 
especificamente asociados ao uso de internet.

CSIEE,CD  Coñecer as vantaxes e  desvantaxes asociadas as 
redes sociais.

Clasifica as redes sociais máis populares segundo a 
súa finalidade.

B5.5. Efectuar valoracións 
críticas, mediante exposicións e 
debates, acerca de problemas 
relacionados cos delitos 
informáticos, o acceso a datos 
persoais e os problemas de 
socialización ou de excesiva 
dependencia que pode causar o 
seu uso.

CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos 
informáticos máis habituais.
CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de 
protexer os datos mediante encriptación, contrasinal,
etc.

CSC,CD  Coñecer a existencia de protocolos seguros https 
especialmente no que a transaccións comericais ou 
xestión de datos a salvagardar se refire.

Coñece a existencia de delitos fiscais tales como o 
ciberacoso ou a suplantación de identidade, e de 
outras técnicas que tratan de roubar datos do 
internauta tales como o adware, phishing e mesmo 
spyware.

Explica a importancia de antivirus e firewalls 
ademais de programas de encriptación e do 
fortalecemento na privacidade que se pode lograr 
con claves robustas.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Mínimos esixibles

B5.6. Demostrar que se é 
consciente da importancia das 
novas tecnoloxías na sociedade 
actual, mediante a participación 
en debates, elaboración de 
redaccións e/ou comentarios de 
texto.

CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais do 
desenvolvemento tecnolóxico.

CCL, CSC  Coñecer as implicacións tales como o coste social 
de falta de privacidade que conleva o desenrrolo 
tecnolóxico.
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Temporalización

Bloques 1 e 2. Se impartirán durante o primeiro trimestre.
Bloques 3 e 4 (hasta a tecnoloxía do DNA recombinante e enxeñería xenética incluído). Se 
impartirán durante o segundo trimestre.
Bloques 4 e 5. Se impartirán durante o terceiro trimestre.
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Habilidades científicas para traballar nas exposicións orais
Interpretación : (Total 2 puntos)

Relaciona as variables nas súas conclusións.

Propón conclusións de acordo cos datos.

Toma decisións a partir dos datos.

Comunicación: (Total 2 puntos)

• 1.-Título do traballo adecuado aos contidos.

1.1.-Traballo ben estruturado.

• 2.-Utiliza gráficos ,escritura debuxos e táboas.(Total 2 puntos)

2.1.- Elixe a forma de presentación adecuada ao tipo de información e da audiencia.

2.2.-Atende ás ideas dos outros e observa os seus resultados.

2.3.-Utiliza a información dos libros e outros recursos para suplementar a información.

2.4.-A linguaxe corporal e contacto co público.

• 3.-Gráficos (Total 2 puntos)

3.1.-Os datos están apuntados con precisión.

3.2.-Elección do tipo de gráfica axeitada.

• 4.- Presentación ( Total  2 puntos)

4.1.-Utiliza vídeo ,PPT ,prezzi etc de forma axeitada.

4.2.- Interese.

4.3-É agradable.

4.4.-Transmisión de coñecementos.

Conductas que puntuarán negativamente:

Falta de asistencia ás clases.

Non traballar durante o tempo indicado para ello.

Non rendir no traballo en grupo.

Non entregar o traballo na data marcada.
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Materiais curricularesMateriais curriculares
 Libros de texto
1º de ESO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1 AULA 3D, Ed.Vicens-Vives

2º de ESO: CIENCIAS NATURAIS:NOVO BIOS 2, Ed. Vicens-Vives

3º de ESO: BIOLOXIA E XEOLOXIA 3 AULA 3D , Ed. Vicens-Vives

4º de ESO: BIOLOXIA E XEOLOXIA:NOVO BIOS 4, Ed. Vicens-Vives

1º BACHARELATO: BIOLOXIA E XEOLOXIA, Ed. Vicens-Vives

1º BACHARELATO: CULTURA CIENTÍFICA

2º BACHARELATO: BIOLOXIA, Ed. Anaya.

2º BACHARELATO: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTE , Ed. Mc Graw Hill

Recursos didácticos
* CLASES TEORICAS: terán como base os libros de texto
* CLASES PRACTICAS: Este curso faránse prácticas nos cursos de 4º de ESO e 1º de BAC ,xa que a 
optatividade e o número de alumnos o permiten. Para a súa elaboración atendeuse a aquelas 
actividades que se adaptan ao programa de contidos. Os alumnos poseerán un guión da práctica 
que lles permita realizar un seguimento detallado.

Outros Recursos didácticos:
Material de laboratorio Material audiovisual: diapositivas, videos, dvds, internet, transparencias, 
etc. Bibliografía especializada: libros, revistas, xornais, Modelos, mapas, fotogafías, Coleccions de 
minerais, rochas, fósiles, cunchas, etc.
Prácticas de laboratorio

4º de ESO
1.- Estudio de mucosa-epitelio o microscopio. 2.- Estudio e recoñecemento de plastos o 
microsccopio. 3.- Fenómenos de plasmólise en epitelio de cebola. 4.- Realización de cariotipo. 5.- 
Estudio e rcoñecemento dos fósiles mais representativos.

1º Bacharelato: Bioloxíae Xeoloxía
1.- Recoñecemento de tecidos vexetais o microscopio. 2.- Recoñecemento de tecidos animais o 
microscopio. 3.- Estudio de organografía vexetal. 4.- Estudio de organografía animal. 5.- 
Recoñecemento de minerais 1 6.- Recoñecemento de minerais 2 7.- Recoñecemento de rochas 1 
8.- Recoñecemento de rochas 2.9.-análise dos compoñentes do leite.10.-análise da presenza de 
almidón nos embutidos.11.-Etiquetado dun iogur natural ao que se lle engaden 
colorantes,saborizantes e espesantes.12.-laboratorio diferenciación de olores e sabores.13.-
laboratorio do mapa da lingua.

2º Bacharelato: Bioloxía
1.- Recoñecemento de glícidos 1 2.- Recoñecemento de glícidos 2 3.- Recoñecemento de Lípidos. 
4.- Recoñecemento de proteinas. 5.- Estudio de ADN 6.- Mitose 7.- Tinción Gram.
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 MetodoloxíaMetodoloxía
Se propón un modelo de ensinanza-aprendizaxe comprensivo que se enmarca dentro do 
paradigma da educación universal (global ou integral) que ha de preparar os cidadáns para ter 
éxito na vida, a través da adquisición e o desenvolvemento das competencias básicas

A aplicación e/ou desenvolvemento dos coñecementos tratados na materia dentro de ámbitos 
como internet, o emprego de soportes informáticos ou a análise de información transmitida por 
medios audiovisuais, constitúense como un elemento motivador e gratificante e, asemade unha 
aprendizaxe imprescindible para a adaptación do alumnado a futuras incorporacións a distintos 
ámbitos académicos ou laborais.

Deste xeito o alumnado terá que implicarse na aprendizaxe e ten que adquirir as habilidades 
que lle permitan construir seus propios esquemas explicativos para comprender o mundo en que 
vive, construir a súa identidade persoal, interactuar en situacións variadas e continuar 
aprendendo.

O docente será quen de procurar situacións próximas aos seus alumnos para que eles podan 
aplicar en diferentes contextos os contidos dos catro saberes que compoñen cada unha das 
competencias básicas (saber, saber facer, saber ser, saber estar). Así mesmo creará contextos e 
situacións que inciten aos alumnos a se cuestionar os seos saberes actuais, que os obriguen a 
ampliar a súa perspectiva e a contrastar os pareceres cos dos seos compañeiros, a xustificar e a 
interpretar con rigor, etc,….

Cada unha das actividades ou unidades didácticas non será ríxidas senón que poderán 
revisarse nas reunións do Departamento atendendo como valor primordial ás características 
individuais de cada grupo.
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Concreción nos elementos transversaisConcreción nos elementos transversais
Fomento no uso das TICs

·      Presentación de traballos en formato dixital ,utilizando os programas axeitados ( Word , 
PowerPoint e similares)

·      Búsqueda de información en internet.

·      Uso de actividades interactivas existentes en internet.

·      Participación no proxecto abalar cos alumnos de 1º e 2º de ESO

Accións previstas de acordo co proxecto lector
Dende o noso Departamento trataremos de fomentar o hábito da lectura do seguinte modo:

Lectura do libro de texto.

Recomendación da lectura dun libro:4º ESO «Darwin en el supermercado» ; 1º Bac:«El mono    
estresado» ,«El detective en el supermercado»

Lectura e comentario nas clases de artículos de prensa ,revistas etc.

Deseño de actividades con textos científicos , para potenciar a comprensión lectora.

Enriquecemento do vocabulario dos alumnos buscando términos científicos no diccionario

Coordinación co profesorado encargado da biblioteca

Libros propostos polo Departamento:

1º e 2º de ESO
• Libros de ciencia . ed. Editex

 3º ESO e 4º de ESO
• Diario rojo de Flanagan ,( Martín Andreu ed.Destino)
• Diario rojo de Carlota, (Martín Andreu ed. Destino)
• Billete de ida y vuelta ,(Gemma Lienas ed. El Aleph)
• Chamábase Luis ,(Marina Mayoral ed.Xerais)
• Por qué a mi ? (Valeria Piaza ed. Alfaguara)
• Campos de fresas (Jordi Serra y Fabra ed. SM)

       1º Bacharelato

• La tierra herida, Miguel delibes
• Corazón y mente, Valentín Fuster y Rojas marcos
• La evolución de Calpurnia Tate , Jackeline Kelly
• El lenguaje del cuerpo ,Alan & Bárbara Pease
• El médico detective, Berton Roueché (libro en el que se basa la serie House)
• Las huellas de la vida, Tracy Chevalier
• El vendedor de sueños , Augusto Cury
• Darwin en el supermercado , MerkNelissen.
• Siempre Alice, Lisa Géneve (sobre el Alzheimer)
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• El detective en el supermercado, Michael Pollan
• A flor de piel ,Javier Moro
• La vida de Pi ,Yann Martel

Páxinas de Ciencia recomendadas
http://www.abc.es/salud/

http://www.elmundo.es/salud.html

http://elpais.com/elpais/buenavida.html

http://www.elconfindencial.com/tags/otos/salud-6110/

Acción de educación en valores e contribución ao plan de convivencia

Dentro dos contidos das materias do Departamento,trátanse intrínsecamente diversos aspectos da 
educación en valores como contidos transversais.

• Educación moral e cívica
• Educación para a paz
• Educación para a igualdade entre sexos
• Educación para a saúde
• Educación do consumidor
• Educación ambiental
• Educación sexual
• Educación vial
• Educación nas tecnoloxías da comunicación.

A Lei 4/2011 de 30 de xuño,de convivencia e participación na Comunidade Educativa,incide na 
necesidade de mater un clima de convivencia e armonía nos centros educativos ,baseado no respeto 
mútuo,pero temén en promover valores,actitudes e prácticas que permitan unha mellor convivencia 
escolar.
No IES Agra do Orzán,puxéronse en marcha unha serie de actuacións para mellorar a convivencia 
como:

• Creación dun aula de convivencia:Sendo un espazo de reflexión,traballo e observatorio da 
convivencia.

• Actividades enmarcadas nas horas de titoria.

• Programa de habilidades sociais elaboradas polo departamento de Orientación.

• Creación dun equipo de mediación para a resolución de conflictos.

• O departamento de Bioloxía e Xeoloxía,tamén participa deste plan colaborando dende as 
nosas clases,titorías e reunións co departamento de Orientación.
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Atención á diversidadeAtención á diversidade

Tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolve cada alumna ou alumno na aula,
cada profesor poderá orientar a súa intervención en función da diversidade de formas de 
aprendizaxe que poidan darse. Así o profesor poderá desenvolver distintas estratexias de ensiñanza 
para faciliar que todos os alumnos e alumnas poidan alcanzar o máximo desenvolvemento de 
competencias básicas e os obxectivos de etapa.

A atención á diversidade formúlase en Bacharelato de modo diferente á ESO, tendo en conta 
que se trata dun nivel de ensino non obrigatorio e de orientación maioritaria, aínda que non 
exclusiva, cara á universidade.

Non obstante, cabe establecer certo grao de flexibilidade. Os tres tipos de contidos (conceptos, 
procedementos e actitudes) pódense tratar con distinto grao de dificultade e esixencia, desde un 
nivel máis elemental, que correspondería aos contidos mínimos, a un maior afondamento e 
ampliación.
Consideramos a atención á diversidade en tres planos:

 Na programación , tendo en conta os mínimos esixibles.
 Nas actividades , propoñendo a cada alumno aquelas actividades que mellor se adecúen ás

suas capacidades  .
 Noutras  actividades  de  reforzo  e  ampliación,necesarias  para  reforzar  a  aprendizaxe  dos

alumnos/as con dificultades.
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Procedementos e instrumentos de avaliación e cualificaciónProcedementos e instrumentos de avaliación e cualificación
Ao longo do curso están previstas tres avaliacións que coincidirán cos períodos anteriores ás 
vacacións de Nadal e Semana Santa e verán. Estos condicionamentos obrigan a dividir as 
programacións dos cursos por trimestres. Ditas avaliacións terán lugar nas datas programadas pola 
xefatura de estudios.

No Departamento utilizaremos criterios cualitativos y cuantitativos para a avaliación e 
cualificación.
Como criterios cuantitativos realizaremos:

• Probas escritas ( a lo menos unha proba por avaliación)
• Preguntas orais na clase
• Cuestións de clases.

Como criterios cualitativos que poderemos avaliar mediante rúbricas realizaremos:
• Traballos individuais ou en grupo
• Traballo e comportamento no laboratorio
• Capacidade de expresarse correctamente.
• Cuidado do material
• Esforzo,participación do alumno,asistencia a clase,puntualidade,comportamento respectuoso

co profesor e cos compañeiros.
• Actividades de ampliación( ver plan de mellora)

Os compoñentes do departamento de Bioloxía e Xeoloxía no referente a avaliación ó longo do curso
acordaron o seguinte:

O valor que lle daremos aos instrumentos de avaliación será na ESO:

• probas escritas: 80%
• traballos, prácticas de laboratorio e caderno: 10%
• comportamento, asistencia, esforzo ,atención ,motivación,participación: 10%

O valor  que lle daremos aos instrumentos de avaliación  en bacharelato:
• probas escritas y/o cuestionarios:90%
• traballo en aula,resolución de 

cuestións,interese,esforzo,asistencia,motivación,participación,exposición de traballos:10%

Plan de mellora de nota

Actividades de ampliación como:
• Lecturas científicas/día
• Lectura de libros recomendadas
• Participación en actividades complementarias.
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Plan de recuperación
Os alumnos que non superen algunha avaliación,terán dereito a realizar unha proba de recuperación 
independentemente de que tiveran algunha parte superada, a recuperación será polo tanto de toda a 
materia da avaliación suspensa.
Para considerar aprobada unha avaliación a cualificación será un cinco e no caso de realizar máis 
dunha proba escrita, non se fará media por debaixo de 3.5 puntos.
Esta recuperación farase despois da data de avaliación.
Ao final de curso e segundo o criterio do profesor, os alumnos poderán facer unha proba global ou 
ben por avaliacións para superar a materia.

Os alumnos que non obteñan a cualificación axeitada no mes de xuño (aprobado) deberán 
presentarse á proba extraordinaria do mes de setembro ,todos os alumnos dun mesmo curso terán a 
mesma proba obxectiva preparada polos membros do Departamento onde figurará a puntuación 
correspondente a cada cuestión.

Nas probas escritas ten que figurar en cada cuestión a puntuación que o profesor considere oportuno
e no caso de non aparecer dita puntuación considerarase que cada unha das cuestións terán o mesmo
valor na súa parte proporcional.

En segundo de bacharelato a avaliación será continua en cada trimestre tanto na materia de Bioloxía
coma de Ciencias da Terra.
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Procedementos para a realización da avaliación inicial na ESOProcedementos para a realización da avaliación inicial na ESO
Na preavaliación preténdese avaliar o conxunto de habilidades, destrezas e estratexias 
indispensables para ”aprender a aprender” polo que deberán analizarse por unha banda as 
características xerais do grupo e por outra os casos particulares en aspectos como: comprensión 
lectora, expresión escrita, razoamento lóxico, actitude ante o estudio,etc.

Realizarase unha proba de avaliación inicial naqueles grupos que se consideren oportunos para 
detectarse os casos máis chamativos de dificultades e logo das avaliacións iniciales tomaranse as 
medidas axeitadas de acordo co departamento de Orientación.

Programa de reforzo para a recuperación de materias pendentesPrograma de reforzo para a recuperación de materias pendentes
de cursos anterioresde cursos anteriores
Co obxecto de facilitar a superación das materias pendentes de cursos anteriores o Departamento de
Ciencias Naturais propón un plan de traballo que consiste en:

Dividir a materia en dous trimestres segundo acordado na reunión do claustro.
Cada trimestre entregarase aos alumnos un cuestionario coas actividades dos temas de cada 

trimestre.
            A corrección do cuestionario valorarase ata un 40% da nota , e o a proba escrita do exame 
valorarase ata un 60%.
            Ao longo do curso faranse dúas probas na liña das actividades propostas e terán carácter 
liberatorio.
            A media entre as dúas probas farase so no caso de alcanzar unha nota de mínima de 3.5 
nalgunha das partes e sempre que a cualificación final  chegue ao 5.

No mes de maio terá lugar un exame final para para aqueles alumnos que non se presenten 
as probas anteriores ou teñan que recuperar algunha/s delas.

As actividades e as probas serán comúns para todos os alumnos de cada unha das materias.
Así mesmo o docente que imparta a materia no curso no que se atope o alumno pendente 

valorará  positivamente o rendemento do alumno na materia do departamento do curso actual para a
recuperación das materias de cursos anteriores.

Acreditación de coñecementos para ser avaliado das materias Acreditación de coñecementos para ser avaliado das materias 
de Bioloxía e Ciencias da Terra e medioambientais de 2º de de Bioloxía e Ciencias da Terra e medioambientais de 2º de 
bacharelatobacharelato
Aqueles alumnos que non haxan cursado a materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato 
para ser avaliados de materia de Bioloxía de 2º de Bacharelato deberá realizar unha acreditación que
consistirá ben en probas e/ou traballos e /ou resolución de cuestionarios referentes os contidos de 
Bioloxía da materia de Bioloxía e xeoloxía de 1º.

Do mesmo xeito os que queiran cursar Ciencias da terra e medioambientais dita acreditación 
referirase á parte de Xeoloxía da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato.
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TemporalizaciónTemporalización
A materia divídese en tres partes atendendo as avaliacións que tradicionalmente se celebran antes 
das vacacións de nadal, Semana Santa e final de curso.

Esta programación non será ríxida no que se refire a distribución temporal nas distintas unidades
que compoñen cada avaliación se non que se atenderá como valor primordial as características 
individuais de cada grupo.

Bioloxía e Xeoloxía  1º DE ESO

Primeiro trimestre: 
• O universo e o Sistema Solar.
• A Terra e a Lúa.
• A xeosfera e os seus compoñentes: os minerais e as rochas.
• A atmosfera.
• A hidrosfera.

Segundo trimestre:
• O medio natural. Os ecosistemas.
• A biodiversidade. Os seres vivos menos complexos.
• As plantas, os seres vivos máis arraigados.
• A diversidade do reino animal. Os invertebrados.
• Os animais máis evolucionados. Os vertebrados.

Terceiro trimestre:
• A nutrición das plantas.
• A nutrición dos animais.
• Os seres vivos relaciónanse co medio.
• Os seres vivos forman copias. A reprodución das plantas.
• A reprodución dos animais.

Ciencias Naturais 2º de ESO

Primeiro trimestre: 
• A nutrición das plantas.
• A nutrición dos animais.
• A reprodución das plantas.
• A reprodución dos animais.

Segundo trimestre:
• Relación , coordinación e adaptación en animais e plantas.
• A enerxía:cambios que produce.
• A enerxía:obtención e consumo.
• Calor e temperatura.

Terceiro trimestre:
• O son.
• A luz.
• O medio natural. Os ecosistemas.
• A enerxía interna da Terra.

Bioloxía e Xeoloxía 3º de ESO
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Primeiro trimestre: 
• Os seres vivos.
• Organización do corpo humano.
• A nutrición e o aparato dixestivo.
• A regulación do medio interno.

Segundo trimestre:
• Percepción e coordinación.
• Percepción e movemento.
• Reprodución humana e sexualidade.

Terceiro trimestre:
• Saúde e enfermidade.
• A enerxía interna da Terra.
• Os axentes xeolóxicos externos.

Bioloxía e xeoloxía 4º de ESO

Primeiro trimestre: 
• Acélula.
• A división celular.
• Bases xenéticas da herdanza biolóxica.
• ADN e biotecnoloxía.

Segundo trimestre:
• A evolución biolóxica.
• Dinámica dos ecosistemas.
• As transformacións nos ecosistemas.

Terceiro trimestre:
• A Terra, un planeta en continuo cambio.
• A tectónica de placas.
• Manifestacións da enerxía interna da Terra.

Bioloxía e xeoloxía 1º de Bacharelato
Primeiro trimestre:

• A célula como unidade de vida.
• Clasificación dos seres vivos: moneras, protoctistas, e fungos.
• O reino vexetal.
• O reino animal.
• Os tecidos animais.
• Transporte e nutrición en vexetais.

Segundo trimestre:
• Nutrición animal: Dixestión e circulación.
• Nutrición animal: Respiración e excreción.
• Coordinación en animais e vexetais.
• Reprodución animal.
• Reprodución vexetal.

Terceiro trimestre:
• A Terra.
• Tectónica de placas.
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• Magmatismo e metamorfismo.
• Xeodinámica externa.
• Historia da Terra.

Bioloxía 2º de Bacharelato.

Primeiro trimestre:
• A materia viva.
• Os glícidos.
• Os lípidos.
• Os prótidos e a acción encimática.
• Os nucleótidos e os ácidos nucleicos.

Segundo trimestre:
• A teoría celular.
• As envolturas celulares.
• Os orgánulos celulares-
• O metabolismo: Catabolismo e anabolismo.

Terceiro trimestre:
• O ciclo celular.
• Xenética mendeliana.
• A base molecular da herdanza.
• As formas acelulares e os microorganismos.
• O sistema inmunitario e as súas alteracións.
• Biotecnoloxía.

Ciencias da Terra 2º de Bacharelato.

Primeiro trimestre:
• Concepto de medio ambiente e dinámica de sistemas.
• A humanidade e o medio ambiente.
• As novas tecnoloxías na investigación do medio ambiente.
• Circulación da materia e enerxía na biosfera.
• Organización e diversidade da biosfera.
• Xeosfera e riscos xeolóxicos internos.
• Recursos xeolóxicos externos.

Segundo trimestre:
• Dinámica das masas fluídas.
• Estudo do clima.
• Contaminación atmosférica.
• Contaminación das augas.
• Recursos da biosfera.

Terceiro trimestre:
• Recursos enerxéticos e minerais.
• A auga,recurso básico.
• A paisaxe como recurso.
• Xestión dos residuos.
• Cara un desenrolo sostible.
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Pendentes de 1º de ESO : Contidos mínimos de Ciencias da Pendentes de 1º de ESO : Contidos mínimos de Ciencias da 
NaturezaNatureza
No 1º examen entrarán os temas: 1, 2, 3, 4,5,6 No 2º examen entrarán os temas: 7, 8,9,10,11,12

1. Tema 1. A materia e os materiais
(a) Os estados da materia e as súas propiedades
(b) Os cambios de estado
(c) átomos e moléculas
(d) substancias puras e mesturas
(e) os materiais
(f) materiais de grande interese
2. Tema 2. A materia: volume, masa e densidade
(a) A medición. Magnitudes e unidades
(b) A masa
(c) A lonxitude e a superficie
(d) O volume
(e) A densidade

Contidos
3. Tema 3. O universo e o sistema solar
(a) O Universo
(b) As estrelas
(c) Os planetas do Sistema Solar
(d) Outros compoñentes do Sistema Solar
4. Tema 4. A terra e a lúa
(a) A Terra, un planeta do Sistema Solar
(b) Como é o noso planeta
(c) O satélite da Terra: a Lúa
(d) Efectos da Lúa sobre a Terra
5. Tema 5. A atmosfera
(a) Partes da atmosfera
(b) O aire e os seus compoñentes
(c) A contaminación do aire
(d) Contaminación, medio natural e saúde
(e) A atmosfera e o tempo
(f) Os fenómenos atmosféricos
6. Tema 6. A hidrosfera
(a) A auga no noso planeta
(b) Propiedades da auga
(c) O ciclo da auga
(d) A auga potable
(e) A escaseza de auga
7. Tema 7. A codia terrestre
(a) A codia terrestre
(b) Os minerais (I)
(c) Os minerais (II)
(d) As rochas (I)
(e) As rochas (II)
8. Tema 8. A terra, un planeta vivo
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(a) Un escenario para a vida
(b) A composición química dos seres vivos
(c) A unidade dos seres vivos
(d) Organización e funcións dos seres vivos
9. Tema 9. A diversidade dos seres vivos
(a) Evolución e biodiversidade
(b) A clasificación dos seres vivos
(c) As moneras
(d) As bacterias e o ser humano
(e) Os protoctistas
(f) Os fungos e os liques
10. Tema 10.O reino vexetal
(a) Os vexetais
(b) Grupos de vexetais. Mofos e fieitos
(c) Plantas con sementes (I): Ximnospermas
(d) Plantas con sementes (II): Anxiospermas
11. Tema 11. O reino animal (I).Os invertebrados
(a) Os invertebrados máis sinxelos
(b) Nematodos, anélidos e moluscos
(c) Equinodermos
(d) Artrópodos (I): características
(e) Artrópodos (II): arácnidos, miriápodos e crustáceos
(f) Artrópodos (III): insectos
12. Tema 12. O reino animal (II).Os vertebrados
(a) Os peixes
(b) Os anfibios
(c) Os réptiles
(d) As aves
(e) Os mamíferos
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Pendentes 2º de ESO: Contidos mínimos de Ciencias da NaturezaPendentes 2º de ESO: Contidos mínimos de Ciencias da Natureza
No 1º examen entrarán os temas: 1, 2, 3, 4,5,11,12
No 2º examen entrarán os temas: 6, 7 , 8,9,10

1. Tema 1. A nutrición das plantas
(a) As necesidades das plantas
(b) O transporte de substancias pola planta
(c) As follas son a fábrica das plantas
(d) Fotosíntese e respiración
2. Tema 2. A nutrición dos animais
(a) A alimentación e a dixestión nos animais
(b) O transporte entre as células
(c) A respiración
(d) A eliminación dos residuos das células
3. Tema 3. A reprodución das plantas
(a) A reprodución, unha característica dos seres vivos
(b) A reprodución asexual das plantas
(c) A reprodución sexual das plantas
(d) Polinización e fecundación
(e) Formación de sementes e froitos
4. Tema 4. A reprodución dos animais
(a) A reprodución nos animais
(b) A reprodución sexual dos animais
(c) A reprodución dos mamíferos
5. Tema 5. Relación, coordinación e adaptación en animais e plantas
(a) A función de relación nos animais
(b) Os órganos dos sentidos adáptanse

(c) Os sistemas de coordinación: sistema nervioso e sistema endócrino
(d) A resposta das plantas
6. Tema 6. A enerxía: cambios que produce
(a) Formas de enerxía
(b) Enerxía e movemento
(c) Velocidade. Clases de movemento
(d) Forzas e presións (I)
(e) Forzas e presións (II)
(f) Forzas. Movemento e equilibrio
(g) Traballo e enerxía. Máquinas.
7. Tema 7. A enerxía: obtención e consumo
(a) Necesidade de enerxía. Fontes enerxéticas
(b) Fontes de enerxía non-renovables
(c) Inconvenientes das enerxías non-renovables
(d) Fontes de enerxía renovables
(e) O consumo de enerxía
8. Tema 8. A nutrición das plantas
(a) A calor: enerxía en tránsito
(b) Calor e temperatura
(c) Efectos da calor sobre os corpos (I)
(d) Efectos da calor sobre os corpos (II)
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(e) Efectos da calor sobre os corpos (III)
(f) Propagación da calor
(g) Materiais condutores e illantes da calor
9. Tema 9. O son
(a) Ondas. O son
(b) Características do son.
(c) Reflexión do son
10. Tema 10. A luz
(a) Natureza da luz.
(b) A luz e as cores
(c) Luz, sombra e penumbra
(d) Reflexión da luz
(e) Refracción da luz
11. Tema 11. O medio natural, os ecosistemas
(a) O medio natural
(b) Os factores abióticos.
(c) Os factores bióticos.
(d) As relacións tróficas nos ecosistemas
12. Tema 12. A enerxía interna da terra
(a) Manifestacións da enerxía interna
(b) Os volcáns
(c) Os terremotos
(d) As rochas magmáticas
(e) As rochas metamórficas
(f) Manifestacións da xeodinámica interna no relevo terrestre
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Pendentes 3º ESO : Contidos mínimos Bioloxía e XeoloxíaPendentes 3º ESO : Contidos mínimos Bioloxía e Xeoloxía
No 1º examen entrarán os temas: 1, 2, 3 4,5,
No 2º examen entrarán os temas: 6,7,8,9,10,11

1. Tema 1. A organización xeral do corpo humano

(a) Algunhas características da vida

(b)Os principais aparellos e sistemas do corpo humano

(c) Os tecidos (I)

(d)Os tecidos (II)

(e) A célula, unidade de vida

2. Tema 2. Nutrición e alimentación. O aparello dixestivo

(a) Os nutrientes

(b)O consumo dos alimentos (I)

(c) O consumo dos alimentos (II)

(d)Doenzas relacionadas coa alimentación

(e) O aparello dixestivo

(f) A dixestión

3. Tema 3. Aparellos circulatorio, respiratorio e excretor

(a) O sangue e o aparello circulatorio

(b)O corazón e a circulación sanguínea

(c) Doenzas do aparello circulatorio

(d)O aparello respiratorio

(e) A respiración

(f) Doenzas do aparello respiratorio

(g)O aparello excretor

(h)A excreción

4. Tema 4. Percepción e coordinación

(a) A neurona e o sistema nervioso

(b)Elementos do sistema nervioso

(c) O funcionamento do sistema nervioso

(d)Enfermidades do sistema nervioso

(e) O sistema endócrino
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(f) Equilibrio e doenzas hormonais

5. Tema 5. Percepción e movemento

(a) Receptores e órganos dos sentidos: a pel, o gusto, e o olfacto

(b)O ollo

(c) O oído

(d)Os ósos

(e) As articulacións e o movemento

(f) O sistema muscular e o exercicio físico

6. Tema 6. Reprodución humana e sexualidade

(a) O aparello reprodutor masculino

(b)O aparello reprodutor feminino

(c) A menstruación e a fecundidade

(d)Desenvolvemento fetal. A xestación

(e) As doenzas de transmisión sexual

(f) Reprodución asistida

7. Tema 7. Saúde e enfermidade

(a) ¿Que é a saúde?  

(b)As doenzas infecciosas

(c) Enfermidades non infecciosas (I)

(d)Enfermidades non infecciosas (II)

(e) O sistema inmune (I)

(f) O sistema inmune (II)

(g)Os trasplantes

8. Tema 8. Os recursos naturais e o seu aproveitamento

(a) O ser humano e os ecosistemas

(b)Os recursos enerxéticos da natureza

(c) Os recursos hídricos

(d)A auga e a súa reutilización

(e) Os residuos e a súa xestión

9. Tema 9. O impacto humano nos ecosistemas

(a) A contaminación e os seus tipos
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(b)Efectos globais da contaminación

(c) Outros efectos da contaminación atmosférica

(d)A contaminación da agua

(e) O solo. Contaminación e degradación

(f) A biodiversidade

10.  Tema 10.A actividade xeolóxica externa da terra

(a) A enerxía solar

(b)A atmosfera terrestre

(c) Os mapas do tempo

(d)O relevo terrestre

(e) A meteorización

11.  Tema 11. O relevo e os axentes xeolóxicos externos

(a) Acción xeolóxica das augas superficiais

(b)Acción xeolóxica das augas subterráneas

(c) Acción xeolóxica do xeo: os glaciares

(d)Acción xeolóxica do vento

(e) Dinámica mariña

(f) A formación de rochas sedimentarias. Carbón e petróleo
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Ciencias da natureza 2º ESOCiencias da natureza 2º ESO
Contribución ao desenvolvemento das competencias básicas:

1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico Recoñecer os procesos que 
permiten a nutrición das plantas. Distinguir a función de cada aparello que participa na 
función de nutrición dos animais. Coñecer como se reproducen as plantas observando as 
estruturas reprodutoras características. Diferenciar os tipos de reprodución nos animais. 
Recoñecer os órganos e sistemas que participan na coordinación e a adaptación de animais e 
plantas. Distinguir as principais formas de enerxía. Enumerar os métodos de obtención de 
enerxía e coñecer as pautas do seu consumo. Recoñecer os efectos da calor sobre os corpos. 
Identificar as principais características do son. Describir a natureza da luz e as súas 
propiedades. Relacionar algúns fenómenos xeolóxicos coa enerxía interna da Terra. 
Interpretar as relacións entre os compoñentes dun ecosistema.

2. Competencia matemática Interpretar gráficas que representen fenómenos da natureza. 
Analizar táboas con valores numéricos relacionados cun proceso natural. Realizar pequenos 
cálculos que permitan caracterizar un fenómeno natural. Aplicar estratexias matemáticas para 
resolver problemas científicos.

3. Tratamento da información e competencia dixital Elaborar esquemas e mapas conceptuais 
para organizar a información relativa a un tema. Converter información entre as linguaxes 
natural, gráfica e estatística. Seleccionar información a través de internet.

4. Competencia social e cidadá Valorar as vantaxes e os inconvenientes dunha situación para 
tomar a decisión axeitada. Contribuír á alfabetización científica para valorar adecuadamente 
as investigacións recentes. Participar en debates sobre temas científicos argumentando o 
propio punto de vista. Comprender a necesidade de conservar o medio natural para as 
xeracións vindeiras. Utilizar un razoamento científico para valorar a información técnica 
recibida.

5. Competencia en comunicación lingüística Explicar oralmente ou por escrito o 
desenvolvemento dun fenómeno natural ou dun experimento. Argumentar coa linguaxe 
apropiada as afirmacións de carácter científico e técnico. Definir conceptos e explicar 
fenómenos naturais utilizando un léxico preciso. Resumir textos relacionados con procesos 
naturais.

6. Competencia para aprender a aprender Perseverar na aplicación dun procedemento para 
mellorar a destreza persoal. Integrar os novos coñecementos na estrutura de coñecemento 
persoal. Comprobar as solucións das cuestións que se formulan. Buscar unha coherencia 
global dos coñecementos científicos. Analizar as causas e as consecuencias dun proceso 
natural.

7. Autonomía e iniciativa persoal Levar a cabo proxectos de tipo experimental, de laboratorio e 
de campo. Propor hipóteses e analizar a súa coherencia coas observacións realizadas. 
Potenciar o espírito crítico fronte a informacións de calquera índole. Utilizar sistemas de 
clasificación.

Obxectivos Ciencias da Natureza 2º ESO
1. Recoñecer que todos os seres vivos, animais, plantas, bacterias etc., necesitan materia 

orgánica para medrar e para desenvolver as funcións vitais.

2. Diferenciar entre seres heterótrofos e autótrofos, segundo utilicen materia orgánica obtida do 
medio ou fabricada por eles mesmos, a partir de materia inorgánica.
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3. Describir os procesos da nutrición das plantas, desde a absorción de nutrientes e o transporte 
de substancias ata a fotosíntese das follas e a respiración vexetal.

4. Describir algunhas das adaptacións que presentan as plantas a ambientes con condicións 
adversas.

5. Diferenciar entre dixestión extracelular e intracelular relacionando cada tipo con algúns 
grupos de animais.

6. Coñecer e describir o tipo de circulación, de respiración, e os órganos excretores dos grupos 
de animais máis representativos.

7. Relacionar os principais procesos da función de reprodución animal e vexetal, enumerando as
súas fases e os dous tipos básicos de reprodución.

8. Recoñecer as analoxías e as diferenzas entre a reprodución vexetal e animal.

9. Interpretar experimentos relacionados coa reprodución asexual das plantas.

10. Recoñecer o tipo de reprodución propio dos principais grupos de animais valorando a 
hipótese da xeración espontánea.

11. Coñecer algúns ciclos vitais dos animais describindo a metamorfose de animais 
invertebrados e vertebrados.

12. Recoñecer o sistema nervioso e o sistema endócrino como os centros de control e 
coordinación dos animais.

13. Diferenciar a función sensorial dos receptores dos órganos dos sentidos e as súas adaptacións
ao medio propio de cada animal.

14. Coñecer as funcións de relación das plantas, identificando as respostas vexetais aos estímulos
do medio: os tropismos, as nastias e o fotoperíodo.

15. Utilizar correctamente a linguaxe científica relacionada cos contidos do libro tanto na 
expresión escrita como na oral.

16. Valorar positivamente os cambios rexistrados nos diferentes modelos científicos que se 
elaboraron para explicar a constitución da materia e dos seres vivos, e interpretalos como un 
proceso de construción do saber científico.

17. Recoñecer que existen diferentes formas e fontes de enerxía, e que un tipo de enerxía se pode
transformar noutro.

18. Comprender a necesidade de facer un uso racional da enerxía en Galicia.

19. Explicar o movemento dun obxecto respecto dun sistema de referencia, mencionando 
conceptos como espazo percorrido, velocidade e posición.

20. Coñecer os efectos das forzas sobre os corpos, como o movemento e a forma dos corpos, e 
diferenciar entre a masa e o peso.

21. Coñecer o concepto de presión e expresar o seu valor coas unidades axeitadas.

22. Analizar a flotación de obxectos considerando o principio de Arquímedes.

23. Coñecer a relación entre os conceptos de forza e traballo, e o principio de conservación da 
enerxía.

Páxina 90



24. Recoñecer as características das máquinas diferenciando a enerxía útil da enerxía disipada.

25. Diferenciar as máquinas simples de uso máis cotián.

26. Clasificar as fontes de enerxía en renovables e non-renovables valorando os seus 
inconvenientes e vantaxes e mais o consumo enerxético sostible.

27. Valorar a importancia, en Galicia, das diferentes enerxías renovables, como a enerxía eólica, 
a enerxía hidráulica e a enerxía solar.

28. Interpretar a calor como a enerxía en transito e recoñecer os seus efectos sobre os corpos 
(aumento da temperatura, cambio de estado...).

29. Saber que tanto a luz como o son son ondas, e coñecer as semellanzas e as diferenzas entre 
ambos.

30. Interpretar fenómenos relacionados coa reflexión do son, como o eco e a reverberación, e a 
reflexión e refracción da luz, como as eclipses.

31. Analizar como afectan as condicións ambientais ao tipo e mais ao desenvolvemento dos seres
vivos de cada ecosistema.

32. Diferenciar as principais relacións intraespecíficas e interespecíficas entre os organismos.

33. Identificar os procesos de transferencia de materia e enerxía nos ecosistemas e entre os seres 
vivos, propondo como exemplo un ecosistema galego.

34. Construír e identificar cadeas, redes e pirámides tróficas nun ecosistema.

35. Recoñecer as diferentes manifestacións da enerxía interna da Terra (volcáns e terremotos).

36. Utilizar mapas e diagramas para localizar as principais zonas da Terra en que son frecuentes 
os volcáns e mais os terremotos.

37. Identificar as características principais das rochas magmáticas e metamórficas.

38. Participar activamente nas experiencias de laboratorio e de campo que se organizan en 
grupo, respectando as ideas diferentes das propias.

39. Analizar táboas, gráficos e textos que permitan coñecer os diferentes conceptos introducidos.

40. Deseñar, planificar e elaborar actividades prácticas en equipo que permitan estudar os 
diferentes conceptos introducidos.

41. Integrar a información procedente de diferentes fontes (impresa, audiovisual, internet), 
comprobando a súa coherencia.

42. Elaborar traballos escritos e orais sobre determinados temas científicos resumindo a 
información recompilada.

43. Interpretar os contidos de tipo científico (materia e enerxía, a adaptación dos seres vivos, a 
nutrición, a reprodución, a coordinación etc.) aplicando os coñecementos doutras disciplinas.

Contidos Ciencias natrurais 2º ESO

Contidos comúns.

• Familiarización coas características básicas do traballo científico, mediante a proposta de 
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problemas, discusión do seu interese, aproximación á formulación de hipóteses, 
experimentación, comunicación dos resultados en diferentes formatos, etc., para comprender 
mellor os fenómenos naturais e resolver os problemas que presenta o seu estudo.

• Utilización da experimentación para coñecer mellor os fenómenos naturais e comprobar 
suposicións sobre a súa evolución. Emprego de modelos sinxelos para interpretar os 
fenómenos e identificar as relacións entre conceptos.

• Utilización dos medios de comunicación e das tecnoloxías da comunicación e da información
para obter información sobre os fenómenos naturais, no tratamento de datos e interpretación 
gráfica, na visualización de modelos explicativos, na busca de relación entre variables e na 
comunicación de resultados e conclusións.

• Interpretación de información de carácter científico e utilización desta información para 
formar unha opinión propia e expresarse axeitadamente.

• Recoñecemento da importancia do coñecemento científico e da súa evolución histórica, para 
comprender mellor os argumentos que facilitan a toma de decisións sobre situacións sociais e 
individuais.

• Utilización correcta dos materiais e instrumentos experimentais e respecto polas normas de 
seguridade.

Materia e enerxía.

A enerxía nos sistemas materiais.

• Recoñecemento da intervención da enerxía en diferentes situacións cotiás como movementos,
deformacións, variacións da temperatura, cambios de estado, etc.

• Aproximación ao concepto de enerxía e á súa relación cos cambios.

• Utilización de criterios para clasificar as diferentes fontes de enerxía.

• Valoración, desde o punto de vista ambiental, do emprego de fontes de enerxía renovables e 
non renovables.

• Valoración do uso da enerxía na sociedade. Problemas asociados á intervención humana sobre
o ambiente.

• Busca de información e valoración de medidas tanto individuais como colectivas de 
eficiencia e aforro enerxético a curto, medio e longo prazo.

• Transferencia de enerxía: o traballo, a calor e a radiación.

• Recoñecemento de situacións e realización deexperiencias elementais en que se manifesten os
efectos da transferencia de enerxía entre os sistemas.

• Identificación do traballo como mecanismo de transferencia de enerxía en situacións sinxelas.
Valoración das máquinas de uso cotián. Recoñecemento do seu papel no desenvolvemento 
económico e social.

• Realización de experiencias onde o mecanismo de transferencia de enerxía sexa a calor. Uso 
do termómetro para medir temperaturas. Diferenciación entre calor e temperatura.

• Observación e comprobación experimental das formas de propagación da calor.
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• Procura, selección e contraste de información sobre as aplicacións cotiás dos materiais 
illantes e condutores.

• Valoración do emprego das máquinas térmicas, da súa eficacia e do seu rendemento.

• Análise dos procesos de xeración de enerxía a partir de diferentes fontes, do transporte e do 
consumo de enerxía en Galicia. Valoración das repercusións ambientais.

• Identificación da luz e do son como mecanismos de transferencia de enerxía.

• Realización de experiencias de propagación da luz. Utilización de espellos e lentes para o 
estudo cualitativo da reflexión e refracción da luz.

• Relación entre a luz e a visión. Estudo cualitativo da descomposición da luz branca.

• Realización de experiencias de propagación e reflexión do son. Relación entre o son e a 
audición.

• Identificación das aplicacións prácticas relacionadas coa luz e o son para a sociedade.

• Valoración do problema da contaminación acústica e luminosa. Procura e análise de 
solucións.

Transformacións xeolóxicas debidas á enerxía interna da Terra.

• Recoñecemento das diferentes manifestacións da enerxía interna da terra: volcáns, 
terremotos, pregamentos, fallas e formación de montañas. Xustificación cualitativa á luz do 
modelo dinámico.

• Identificación do papel da enerxía interna na formación de materiais terrestres: magmatismo e
metamorfismo.

• Clasificación das rochas magmáticas e metamórficas segundo a súa orixe e pola observación 
da súa estrutura.

• Procura de noticias de xornais relacionadas coas manifestacións desa enerxía interna e análise
das súas repercusións segundo o grao de desenvolvemento do país.

A vida en acción: as funcións vitais.

• Identificación da célula como unidade básica dos seres vivos e observación ao microscopio 
apreciando a súa diversidade.

• Caracterización das función de nutrición como un intercambio de materia e enerxía co 
ambiente.

• Diferenciación dos dous tipos de nutrición: autótrofa e heterótrofa.

• Descrición e comparación cualitativa dos procesos de fotosíntese, respiración e fermentación.

• Valoración da importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

• Caracterización e comparación da reprodución sexual e asexual e do seu significado desde o 
punto de vista da súa variabilidade.

• Recoñecemento das funcións de relación: percepción, coordinación e resposta (movemento).
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• Planificación e realización de experiencias sinxelas que poñan de manifesto a influencia 
dalgunha variable (a luz, o osíxeno, a temperatura, a clorofila....) que incide nos procesos 
citados.

Ambiente: o ambiente natural.

• Identificación dos compoñentes dun ecosistema, medio abiótico e comunidade e 
recoñecemento da influencia dos factores abióticos e bióticos nos ecosistemas.

• Recoñecer o papel dos organismos produtores, e consumidores e descompoñedores no 
ecosistema e a relación coa reciclaxe da materia e o fluxo de enerxía.

• Aproximación aos conceptos de ecosistema e biosfera. Coñecemento da variedade de 
ecosistemas (biodiversidade) e a súa organización en biomas.

• Utilización de técnicas de campo para o estudo de dous ecosistemas galegos, acuático e 
terrestre: ecosistema litoral, de xunqueira, de bosque, de río...

• Coñecemento dalgún espazo protexido en Galicia.

Secuenciación de contidos e contidos minimos
1. A. As células

2. B. O método científico

A vida en acción
1. Tema 1. A nutrición das plantas

(a) As necesidades das plantas

(b)O transporte de substancias nas plantas

(c) As follas son a fábrica das plantas

(d)Fotosíntese e respiración

2. Tema 2. A nutrición dos animais

(a) A alimentación e a dixestión nos animais

(b)O transporte entre as células

(c) A respiración

(d)A eliminación dos refugallos das célula

3. Tema 3. A reprodución das plantas

(a) A reprodución dos seres vivos

(b)A reprodución asexual das planta

(c) A reprodución sexual das plantas

(d)Polinización e fecundación

(e) Formación de sementes e froitos

4. Tema 4. A reprodución dos animais
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(a) A reproducción asexual nos animais

(b)A reprodución sexual dos animais

(c) A reprodución dos mamíferos

5. Tema 5. Relación, coordinación e adaptación en animais e plantas

(a) A función de relación nos animais

(b)Os órganos dos sentidos adáptanse

(c) Os sistemas de coordinación: sistema nervioso e sistema endócrino

(d)As respostas das plantas

6. Tema 6. O medio natural. Os ecosistemas

(a) O medio natural

(b)Os factores abióticos

(c) Os factores bióticos

(d)Relacions tróficas nos ecosistemas

(e) Os espazos protexidos de Galicia

7. Tema 7. A enerxía interna da Terra

(a) Manifestacións da enerxía interna

(b)Os volcáns

(c) Os terremotos

(d)As rochas magmáticas

(e) As rochas metamórficas

(f) Manifestacións da xeodinámica interna no relevo terrestre

 A enerxía
(a) Tema 8. A enerxía: obtención e consumo

I. Formas de enerxía

II. Necesidade de enerxía. Fontes enerxéticas

III.Fontes de enerxía non renovables

IV.Inconvenientes das enerxías non renovables

V. Fontes de enerxía renovables

VI.O consumo de enerxía

VII.A enerxía en Galicia

(b)Tema 9. Os movementos

I. O movemento
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II.Movementos con velocidade constante

III.Movemento rectilíneo uniformemente acelerado

IV.Representación do movemento

(c) Tema 10. as forzas

I. As forzas

II. Masa e peso. Atracción gravitatoria

III.Forzas na vida cotidiá. Equilibrio

IV.Forza e presión

V. Empuxe e flotación nos líquidos

VI.Traballo e enerxía. Máquinas

(d)Tema 11. Calor e temperatura

I. Transferencia de enerxía: a calor

II. Calor e temperatura

III.Efectos da calor sobre os corpos (I)

IV.Efectos da calor sobre os corpos (II)

V. Cambios de estado da materia

VI.Propagación da calor

VII.Materiais condutores e illantes da calor

(e) Tema 12. Ondas. A luz e o son

I. Ondas

II. Natureza da luz.

III.Luz, sombra e penumbra

IV.Reflexión da luz

V. Refracción da luz

VI.A luz e as cores

VII.O son

VIII.A reflexión do son

Criterios de Avaliación 2º de ESO
(a) Identificar a presenza da enerxía nas transformacións e cambios que teñen lugar no 

noso contorno, valorando a importancia para a sociedade e as repercusións para o 
ambiente de diferentes fontes de enerxía.

(b)Identificar situacións prácticas de equilibrio e desequilibrio enerxético e os efectos da 
calor sobre os corpos.
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(c) Explicar fenómenos cotiáns referidos á transmisión da luz e do son, e reproducir 
experimentalmente algúns deles.

(d)Identificar as accións dos axentes xeolóxicos na orixe do relevo terrestre, así como no 
proceso de formación das rochas magmáticas e metamórficas.

(e) Identificar os riscos asociados aos procesos xeolóxicos internos e valorar a capacidade 
de prevención e predición.

(f) Interpretar os aspectos relacionados coas funcións vitais dos seres vivos a partir de 
observacións experimentais realizadas con organismos sinxelos, comprobando o efecto 
que teñen determinadas variables nos procesos de nutrición, relación e reprodución.

(g)Identificar o medio abiótico e as comunidades dun ecosistema próximo, representar 
graficamente as relacións tróficas establecidas entre os seus seres vivos e valorar a súa 
diversidade.

(h)Participar de forma construtiva en situacións de comunicación relacionadas coa 
construción do coñecemento científico, respectando as normas que fan posible o 
intercambio.

Desenrolo das unidades do curriculo
(a) A nutrición das plantas

Obxectivos didácticos

• Diferenciar seres heterótrofos e seres autótrofos e coñecer de que se alimentan as
plantas.

• Diferenciar a composición do zume bruto e o zume elaborado e os tecidos 
vasculares polos que circulan.

• Asociar cada órgano vexetal coa sua función e en particular as follas coa 
fotosintese.

• Indicar as substancias necesarias para realizar a fotosíntese e describir os 
procesos fisiolóxicos para que os nutrientes cheguen as follas.

• Función dos pigmentos nos vexetais.

• Diferenciar a fotosíntese e a respiración celular.

Contidos

• A nutrición das plantas.

• A forma das follas.A estructura das follas.A clorofila .

• A fotosíntese.

• As plantas tamén respiran .

• Outras formas de nutrición nas plantas .

• Utilidade das moléculas fabricadas polas plantas.
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• Experimento para descubrir o amidón nunha folla.

• Interpretación de táboas e gráficos.

• Recoñecemento da importancia dos vexetais para o mantemento do ecosistema.

• Toma de conciencia da necesidade de conservar e protexer os espazos naturais.

• Descrición dos mecanismos fisiolóxicos que permiten que as substancias 
necesarias para realizar a fotosíntese e a respiración chaguen as follas.

Criterios de avaliación

• Observar se recoñecen as diferenzas que hai entre os seres autótrofos e os 
heterótrofos.

• Analizar se o alumno coñece de que se alimentan as plantas e o proceso de 
absorción de nutrientes.

• Verificar se diferencian entre zume bruto e zume elaborado e o sentido de 
circulación na planta.

• Verificar se coñecen a forma e a estructura básica das follas .

• Constatar o coñecemento da función da clorofila.

• Comprobar que recoñecen a fotosíntese como proceso de obtención de materia 
orgánica.

• Comprobar que recoñecen a respiración celular como proceso de obtención de 
enerxía.

(b)A nutrición dos animais

Obxectivos didácticos

• Recoñecer que todos os seres vivos, animais, plantas, bacterias, etc. necesitan 
materia orgánica para medrar e realizar as funcións vitais.

• Coñecer a importancia da nutrición e a estrutura dos órganos e aparellos que 
participan nela.

• Describir o proceso da dixestión e relacionar cada etapa coa parte do aparello 
dixestivo na que se produce.

• Saber explicar as funcións que desempeñan o aparello circulatorio e os 
compoñentes do sangue.

• Coñecer as funcións do aparello circulatorio, diferenciar entre circulación aberta 
e circulación cerrada e relacionar a función das arterias, capilares e veas.

• Explicar en que consiste de respiración e recoñecer os principais tipos de 
respiración dos animais.

• Describir en que consiste a excreción, diferenciando os termos excreción e 
defecación.
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Contidos

• A alimentación nos animais. Alimentación en invertebrados. A dixestión 
intracelular e extracelular. As fases da dixestión extracelular.

• Aparello circulatorio: funcións. Aparello circulatorio aberto e cerrado.

• A respiración celular. Respiración cutánea, traqueal, branquial e pulmonar.

• A eliminación de refugallos das células. A excreción nos animais invertebrados e 
nos mamíferos.

• Realización de experimentos para coñecer as funcións de nutrición, circulación, 
respiración e excreción dos animais.

• Lectura e análise de textos relacionados coa función de nutrición.

• Elaboración, comparación e análise de diagramas e esquemas gráficos dos 
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor dos animais.

• Apreciación da gran diversidade biolóxica presente no mundo animal, non só de 
formas, senón tamén de procesos fisiolóxicos.

• Interese por confeccionar un material de estudo completo, pulcro e ordenado, no 
que as descricións, os esquemas e os debuxos sexan representativos.

Criterios de avaliación

• Comprobar que coñecen o significado da nutrición nos animais.

• Constatar se o alumnado identifica as diferentes partes dos aparellos que 
interveñen na nutrición, circulación, respiración e excreción e as súas funcións.

• Analizar se son quen de analizar os aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio 
e excretor humano, e comparalo cos doutros animais.

• Comprobar que os alumnos e as alumnas recoñecen o tipo de respiración que 
presentan os animais segundo o medio no que viven.

• Constatar se saben describir en que consiste a excreción e se poden diferenciar os
termos excreción e defecación.

• Avaliar se saben distinguir a función particular dos distintos aparellos que 
participan na excreción.

• Ver se propoñen ou interpretan hipóteses relacionadas coa nutrición dos animais.

(c) A reprodución das plantas

Obxectivos didácticos

• Recoñecer o significado da reprodución nos seres vivos e diferenciar as 
modalidades de reprodución: sexual e asexual.

• Describir os tipos de reprodución asexual presentes nas plantas.
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• Identificar a alternancia de xeracións entre o gametofito e o esporofito como o 
ciclo de vida característico dunha planta.

• Recoñecer a flor como o órgano reprodutor das plantas, e describir as súas partes 
relacionándoas coa función que realiza cada unha.

• Saber explicar o proceso da polinización e os axentes que interveñen e describir 
o proceso de fecundación da flor.

• Recoñecer as partes da semente e do froito, asociándoas á función que realizan.

• Coñecer as condicións necesarias para a xerminación da semente e as etapas en 
que se produce.

Contidos

• A reprodución: os seus tipos.

• A reprodución asexual en vexetais. O cultivo in vitro dunha planta.

• A reprodución sexual das plantas. O ciclo de vida dunha planta. A flor é a 
estrutura reprodutora.

• O proceso e as formas de polinización.

• A fecundación: unión dos gametos. Coevolución de plantas e animais.

• O óvulo transfórmase en semente e o ovario en froito. A xerminación das 
sementes.

• Observación de fotografías de flores, froitos, sementes, etc.

• Deseño e planificación dun experimento para analizar as condicións que 
determinan a xerminación dunha semente.

• Recoñecemento das diferenzas morfolóxicas que presentan as flores segundo o 
seu axente polinizador, xustificando e argumentando as súas descricións.

• Interese por confeccionar un material de estudo completo, pulcro e ordenado, no 
que as descricións, os esquemas e os debuxos sexan representativos.

• Responsabilidade na utilización do material do laboratorio, manténdoo limpo e 
en boas condicións.

Criterios de avaliación

• Comprobar que os alumnos e as alumnas diferencian correctamente entre a 
reprodución sexual e a asexual.

• Confirmar se os alumnos e as alumnas saben describir os tipos de reprodución 
asexual das plantas máis utilizadas na agricultura e a xardinería.

• Comprobar que coñecen o proceso de reprodución das plantas con flores.

• Verificar que diferencian correctamente entre polinización, xerminación do gran 
de pole, fecundación, dispersión da semente e xerminación da semente.

• Observar se os alumnos e as alumnas relacionan as partes da flor, da semente e 
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do froito, coa función que realizan.

• Valorar os debuxos realizados polos alumnos e as alumnas das observacións, 
tanto de mostras como de fotografías e debuxos.

• Comprobar se son quen de diferenciar as fases do ciclo vital dunha planta e 
recoñecer os individuos e estruturas involucrados.

(d)A reprodución dos animais

Obxectivos didácticos

• Diferenciar as formas de reprodución asexual presentes nos organismos 
unicelulares e nos invertebrados.

• Relacionar os grupos de animais co tipo de reprodución que presentan.

• Describir as características da reprodución sexual e identificar os órganos 
reprodutores característicos de cada sexo.

• Relacionar o tipo de fecundación co medio no que vive o animal e diferenciar os 
termos oviparismo, ovoviviparismo e viviparismo.

• Describir os tipos de desenvolvemento que presentan os insectos, con 
metamorfose completa ou incompleta, e o dos anfibios.

• Coñecer as características propias dos mamíferos así como as estratexias 
reprodutivas que desenvolveron.

• Asociar o número de crías á duración da xestación e á protección e o coidado dos
acabados de nacer.

• Utilizar correctamente a terminoloxía relacionada coa reprodución dos animais.

Contidos

• A reprodución nos animais. Formas de reprodución sexual. A xeración 
espontánea.

• Reprodución sexual en animais. Os órganos reprodutores. Os animais 
hermafroditas.

• Os tipos de fecundación.

• Comparación entre a reprodución sexual e asexual indicando as vantaxes e 
inconvenientes dunha e outra.

• Os ciclos vitais dos animais.

• Reprodución en mamíferos. Xestación e nacemento. Os períodos de celo.

• Interpretación de debuxos e esquemas gráficos dos diferentes tipos de 
reprodución.

• Lectura de textos relacionados co tema e identificación dos conceptos máis 
importantes.
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• Observación da reprodución dos caracois.

• Apreciación da gran diversidade de formas que presenta o mundo animal e a 
necesidade da súa conservación.

Criterios de avaliación

• Comprobar que saben describir os principais tipos de reprodución asexual dos 
animais.

• Verificar que valoran correctamente a teoría da xeración espontánea.

• Observar se coñecen a función dos órganos reprodutores e diferencian os 
gametos masculinos e femininos.

• Constatar que distinguen entre fecundación externa e interna.

• Ver se coñecen, interpretan e representan diferentes ciclos vitais dos animais.

• Comprobar se o alumnado coñece as características básicas da xestación e o 
nacemento dos mamíferos.

• Observar se os alumnos e as alumnas utilizan correctamente termos relacionados 
coa reprodución dos animais.

• Analizar se os alumnos e alumnas recoñecen o significado do período de celo dos
mamíferos.

(e) Relación, coordinación e adaptación en animais e plantas

Obxectivos didácticos

• Coñecer en que consisten as funcións de relación dos seres vivos.

• Relacionar o comportamento animal coa adaptación a distintos ambientes, a 
supervivencia e os hábitos de reprodución.

• Clasificar diversos comportamentos animais, en innatos e adquiridos, e asocialos 
á evolución do sistema nervioso.

• Coñecer cales son os órganos dos sentidos, os seus compoñentes e os estímulos 
aos que responden.

• Recoñecer o sistema nervioso e o sistema endócrino como os centros de control e
coordinación dos seres vivos.

• Diferenciar os actos voluntarios e involuntarios, identificando os centros 
nerviosos que interveñen en cada tipo.

• Recoñecer a participación do sistema endócrino no crecemento, o metabolismo e 
a reprodución dos animais.

• Coñecer as funcións de relación das plantas, identificando as respostas vexetais 
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aos estímulos do medio: os tropismos, as nastias e o fotoperíodo.

Contidos

• A función de relación nos animais. Estímulo e resposta. Sensación e percepción.

• Comportamento e adaptación. O comportamento animal: innato ou adquirido.

• Clasificación dos comportamentos animais, en innatos e adquiridos, así como os 
seus actos, en voluntarios e involuntarios.

• Identificación dos órganos dos sentidos presentes nos distintos grupos animais.

• O sistema nervioso e o sistema endócrino. Os mensaxeiros de sinais.

• Observación das diferentes respostas das plantas: tropismos e nastias.

• O fotoperíodo e floración.

• Localización das partes do sistema nervioso e das glándulas endócrinas no ser 
humano.

• Interese e curiosidade por coñecer os comportamentos dos animais e das plantas 
fronte a determinados estímulos.

Criterios de avaliación

• Analizar se os alumnos e as alumnas coñecen en que consisten as funcións de 
relación e a importancia que teñen para a supervivencia dos seres vivos.

• Comprobar se recoñecen os estímulos que captan os diferentes receptores 
sensoriais, tanto externos como internos.

• Verificar se os alumnos e as alumnas son quen de clasificar os comportamentos, 
en innatos e adquiridos, así como os actos, en voluntarios e involuntarios.

• Analizar se os alumnos e as alumnas recoñecen os sistemas nervioso e endócrino 
como os encargados de coordinar as funcións de relación dun organismo.

• Observar se son quen de describir as funcións xerais do sistema nervioso e do 
sistema endócrino, destacando a súa relación e as súas diferenzas.

• Comprobar que os alumnos e as alumnas localizan correctamente os centros 
nerviosos e as glándulas endócrinas, identificando a función de cada un.

• Verificar se os alumnos e as alumnas recoñecen as respostas dos vexetais aos 
estímulos ambientais, así como o papel que desempeñan as hormonas.

(f) O medio natural. Os ecosistemas

Obxectivos didácticos

• Recoñecer a importancia da enerxía do Sol para a existencia de vida no noso 
planeta.

• Describir os procesos de transferencia de materia e enerxía nos ecosistemas e 
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entre os seres vivos.

• Definir o termo ecosistema e os seus principais compoñentes.

• Recoñecer os principais factores que inflúen nun ecosistema: factores abióticos e 
factores bióticos.

• Identificar os diferentes factores abióticos que afectan aos seres vivos: 
climáticos, físicos, químicos e edáficos.

• Analizar os diferentes tipos de relacións intra e interespecíficas dos organismos 
dun ecosistema.

• Describir o ciclo da materia e recoñecer a perda de enerxía entre niveis tróficos.

• Construír, identificar e interpretar cadeas tróficas nun ecosistema.

Contidos

• A enerxía do Sol e a vida.

• Os ecosistemas. Factores que inflúen nun ecosistema: abióticos e bióticos.

• Diferenciación entre os principais ecosistemas acuáticos e terrestres.

• Factores abióticos. Factores climáticos, físicos, químicos e edáficos.

• Definición das principais relacións interespecíficas e intraespecíficas entre os 
seres vivos dun ecosistema.

• Interpretación do ciclo da materia.

• Caracterización dos principais biomas do planeta.

• Elaboración e interpretación de cadeas tróficas.

• Descrición mediante exemplos, fotografías ou esquemas das relacións tróficas 
dos seres vivos.

• Realización de experimentos de campo e interpretación da información obtida.

• Respecto polos organismos animais e vexetais como parte do contorno humano.

• Toma de conciencia da limitación dos recursos enerxéticos dun ecosistema e da 
súa importancia na dinámica do mesmo.

Criterios de avaliación

• Constatar que o alumnado recoñece a importancia da enerxía do Sol para a 
existencia de vida no noso planeta.

• Comprobar que as alumnas e os alumnos saben definir o termo ecosistema e os 
seus principais compoñentes.

• Observar se recoñecen e diferencian os principais ecosistemas acuáticos e 
terrestres.

• Ver se identifican e describen os diferentes factores abióticos que afectan aos 
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seres vivos.

• Verificar se saben diferenciar os principais tipos de relacións entre os 
organismos.

• Constatar que recoñecen o percorrido da materia e a enerxía.

• Observar se saben identificar, construír e interpretar cadeas tróficas nun 
ecosistema.

• Comprobar se recoñecen os principais biomas do planeta.

(g)A enerxía interna da Terra

Obxectivos didácticos

• Recoñecer a importancia da enerxía interna do planeta, identificar a orixe da 
calor interna terrestre e localizar as súas diferentes manifestacións.

• Coñecer as principais características e tipos de volcáns e valorar o seu risco.

• Describir as diferentes características e tipos de terremotos e as medidas de 
prevención e predicción de sismos.

• Identificar as principais características das rochas magmáticas e metamórficas e 
describir os seus procesos de formación.

• Coñecer a xénese das cordilleiras e as deformacións das rochas.

• Resolver as cuestións formuladas sobre a información obtida en debuxos, 
gráficos, fotografías, esquemas, mapas e textos.

Contidos

• A enerxía interna do planeta. Orixe da calor interna terrestre. A temperatura da 
Terra. O movemento das placas litosféricas.

• Os volcáns. Materiais emitidos polos volcáns. Onde se forman os volcáns? .

• Os terremotos. Os sismógrafos. Os maremotos e os tsunami.

• Recoñecemento do risco xeolóxico debido aos volcáns e os terremotos.

• Rochas magmáticas e metamórficas: formación e tipos.

• Identificación e clasificación de rochas magmáticas e metamórficas a partir de 
mostras e texturas.

• Interpretación de gráficas e táboas que permitan valorar o risco sísmico ou 
volcánico no tempo ou o espazo.

• Relación da formación de cordilleiras coa tectónica de placas.

• Identificación e descrición de dobras diáclases e fallas en esquemas e fotografías.

• Elaboración de resumos e esquemas a partir da información obtida no Libro de 
texto ou noutras fontes, como a visualización de material audiovisual.
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• Participación activa na realización de prácticas, elaboración de conclusións, etc., 
valorando o traballo en equipo.

Criterios de avaliación

• Comprobar que as alumnas e os alumnos recoñecen as manifestacións e a 
importancia da enerxía interna do planeta.

• Observar se coñecen a teoría da tectónica de placas.

• Comprobar que os alumnos e as alumnas saben recoñecer as principais 
características e tipos de volcáns.

• Analizar se saben describir correctamente as diferentes características e tipos de 
terremotos.

• Constatar se os alumnos e as alumnas coñecen os métodos de prevención e 
predicción do risco volcánico. Verificar que o alumnado valora o risco sísmico e 
coñece os seus métodos de predicción e prevención.

• Comprobar que recoñecen as principais rochas magmáticas e metamórficas e os 
seus procesos de xénese.

• Ver se o alumnado identifica deformacións tectónicas e os dous tipos de 
cordilleiras e o seu proceso de formación.

(h)A Enerxía: Obtención e consumo

Obxectivos didácticos

• Identificar as principais formas de enerxía, as súas transformacións mutuas e o 
principio de conservación da enerxía.

• Coñecer o concepto de fonte de enerxía e diferenciar entre fontes de enerxía 
renovables e non renovables.

• Distinguir a orixe, as características e as aplicacións das diferentes fontes de 
enerxía non renovables e os seus inconvenientes.

• Coñecer as principais fontes de enerxía renovables, as súas características e as 
súas principais aplicacións.

• Recoñecer as fontes de enerxía que se utilizan para obter electricidade e as 
características das principais centrais enerxéticas.

• Explicar en que consiste o consumo enerxético sostible e coñecer as principais 
medidas que poden adoptarse para aforrar enerxía.

• Coñecer a situación enerxética en Galicia.

Contidos

• A enerxía. Principais formas de enerxía.

• A enerxía transfórmase e consérvase.
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• Necesidade de enerxía ao longo da historia. Fontes de enerxía.

• Fontes de enerxía non renovables.

• Recoñecemento dos inconvenientes das enerxías non renovables.

• Descrición dos principais impactos medioambientais relacionados co uso de 
enerxías non renovables.

• Fontes de enerxía renovables.

• Comparación das vantaxes e inconvenientes das fontes de enerxía renovables.

• Consumo enerxético sostible.

• Enumeración de medidas que permiten aforrar enerxía.

• A situación enerxética de Galicia. Os recursos enerxéticos non renovables e 
renovables de Galicia.

• Valorar o benestar das próximas xeracións.

Criterios de avaliación

• Observar se saben identificar as principais fontes de enerxía e aplican 
correctamente o concepto de traballo.

• Verificar se os alumnos e as alumnas saben recoñecer as principais máquinas 
simples e as súas características.

• Comprobar que o alumnado distingue entre fontes de enerxía renovables e non 
renovables e recoñecer as súas características.

• Analizar se os alumnos e as alumnas enumeran as diferentes posibilidades de 
obter enerxía eléctrica.

• Observar se son capaces de describir os inconvenientes das enerxías non 
renovables.

• Comprobar que os alumnos e as alumnas coñecen as fontes de enerxía renovables
e as súas características.

• Verificar se os alumnos e as alumnas favorecen un consumo enerxético sostible 
aplicando medidas para aforrar enerxía.

• Constatar que os alumnos e as alumnas coñecen a situación enerxética de 
Galicia.

(i) Os movementos

Obxectivos didácticos

• Relacionar a enerxía co movemento dos obxectos.

• Describir as características do movemento, como a posición, a traxectoria, o 
desprazamento ou a distancia percorrida.
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• Definir velocidade, calculala e distinguir os tipos de movementos.

• Distinguir os diferentes tipos de movementos con velociade constante: rectilíneos
e circulares.

• Coñecer o concepto de velocidade e constatar que saben calcular a velocidade 
dun móbil.

• Definir o movemento rectilíneo uniformemente acelerado e relaconalo co 
concepto de aceleración dun obxecto.

• Traballar con gráficas que representan diferentes tipos de movementos, sexa 
interpretándoos ou representándoos.

Contidos

• O movemento. Traxectoria do movemento.

• Determinación da posición, o desprazamento e a distancia percorrida por un 
móbil.

• Velocidade. Velocidade media e velocidade instantánea.

• Movementos con velocidade constante. Movemento rectilíneo uniforme e 
movemento circular uniforme.

• Movementos rectilíneo uniformemente acelerado.

• Aceleración media e instantánea.

• Representación do movemento. Gráficos posición-tempo e velocidade-tempo.

• Interpretación de gráficos de movementos.

• Interese por confeccionar un material de estudo completo, pulcro e ordenado, no 
que as descricións, os esquemas e os debuxos sexan representativos.

• Lectura de textos relacionados co tema e identificación dos conceptos máis 
importantes.

Criterios de avaliación

• Comprobar se coñecen características do movemento como a posición, a 
traxectoria, o desprazamento ou a distancia percorrida.

• Observar que saben distinguir os diferentes tipos de movementos con velocidade 
constante: rectilíneos e circulares.

• Ver se o alumnado sabe recoñecer o concepto de velocidade e constatar que 
saben calcular a velocidade dun móbil.

• Comprobar que saben definir o movemento rectilíneo uniformemente acelerado e
relacionalo co concepto de aceleración dun obxecto.

• Verificar que o alumnado sabe resolver problemas de movementos, velocidades e
aceleracións.

• Constatar que o alumnado sabe construír gráficos de posición-tempo e de 
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velocidade-tempo.

(j) As forzas

Obxectivos didácticos

• Recoñecer as propiedades que caracterizan a unha forza e os efectos que poden 
ocasionar a súa aplicación.

• Coñecer a atracción gravitatoria, a lei de Newton da atracción gravitatoria.

• Diferenciar entre masa e peso dun obxecto.

• Identificar as forzas que poden actuar na vida cotiá.

• Saber analizar situacións con equilibrio de forzas.

• Interpretar o concepto de presión e traballar con presións utilizando as unidades 
empregadas para a medir.

• Diferenciar os conceptos de equilibrio e empuxe dun obxecto.

• Interpretar o principio de Arquímedes.

• Definir o concepto de traballo e de máquina. Calcular o rendemento das 
máquinas e coñecer a súa clasificación.

Contidos

• Forzas. Representación das forzas.

• Deformacións en obxectos elásticos. Medida das forzas. Suma de forzas.

• Atracción gravitatoria. Lei de Newton de atracción gravitatoria.

• O peso dos corpos.

• Forzas na vida cotiá. Tipos de forzas: motriz, de frición, normal, tensión.

• Equilibrio de forzas.

• Eficacia da forza. A presión.

• Principio de Arquímedes. Empuxada. Peso aparente. Flotación de obxectos.

• O traballo. As máquinas. Simples e compostas. Cálculo do rendemento dunha 
máquina.

• As máquinas simples: roda, panca, engrenaxe, guiador, plano inclinado, polea, 
torno, bulón e cuña.

• Interpretación de debuxos e esquemas gráficos dos diferentes tipos de máquinas.

• Lectura de textos relacionados co tema e identificación dos conceptos máis 
importantes.

Criterios de avaliación
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• Analizar se os alumnos e as alumnas recoñecen as características das forzas e os 
seus efectos.

• Comprobar que o alumnado coñece a atracción gravitatoria e saben calcular o 
peso dos corpos.

• Constatar que coñecer forzas que se aplican na vida cotiá e que saben interpretar 
situacións con equilibrio de forzas.

• Observar se son capaces de describir o concepto de presión e coñecen as 
unidades empregadas para a medir.

• Comprobar que os alumnos e as alumnas saben interpretar o principio de 
Arquímedes en relación co equilibrio e a empuxada dun obxecto.

• Ver se coñecen o concepto de traballo e se o saben aplicar para resolver 
problemas.

• Verificar se o alumnado sabe recoñecer as principais máquinas simples e as súas 
características e que saben calcular o seu rendemento.

(k)Calor e temperatura

Obxectivos didácticos

• Coñecer o concepto de calor e enumerar as súas fontes naturais e artificiais máis 
importantes.

• Relacionar os conceptos de calor e temperatura e empregar as escalas 
termométricas de Celsius e de Fahrenheit.

• Coñecer o efecto da calor sobre os corpos en función de diferentes factores que 
condicionan o aumento da temperatura.

• Estudar a dilatación dos corpos segundo o estado da materia e describir algúns 
fenómenos relacionados con dita dilatación.

• Interpretar os cambios de estado de agregación da materia como efecto da calor 
sobre os corpos.

• Diferenciar os mecanismos de propagación da calor e recoñecelos en procesos 
naturais.

• Coñecer as principais aplicacións dos materiais condutores e illantes da calor.

Contidos

• A calor. Fontes de calor.

• Concepto de temperatura. Calor e equilibrio térmico. Medida da temperatura.

• Conversión de valores de temperatura entre as escalas de Celsius e de Fahrenheit.

• Efectos da calor sobre os corpos. Aumento da temperatura.

• A calor específica.
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• Análise dunha experiencia sobre o aumento da temperatura.

• Dilatación. Dilatación e estados da materia.

• Dilatación anómala da auga e do xeo.

• Estados da materia. Cambios de estado e calor.

• Propagación da calor. Condución. Convección e radiación.

• Materiais condutores e illantes da calor.

• Recoñecemento da importancia das técnicas de illamento nas vivendas.

• Valorar a relación entre a tecnoloxía dos materiais e a calidade de vida.

Criterios de avaliación

• Constatar que os alumnos e as alumnas coñecen o concepto de calor e as 
principais fontes de calor.

• Comprobar se o alumnado sabe interpretar e utilizar as dúas escalas 
termométricas máis comúns.

• Verificar se os alumnos e as alumnas recoñecen os factores que condicionan o 
aumento de temperatura dun corpo.

• Ver se os alumnos e as alumnas saben distinguir a dilatación dos diferentes 
estados físicos e as súas consecuencias.

• Observar se son capaces de describir os cambios de estado da materia e a súa 
relación coa calor.

• Comprobar que os alumnos e as alumnas coñecen os tres mecanismos de 
propagación da calor.

• Verificar se os alumnos e as alumnas diferencian materiais illantes e condutores e
coñecen as súas aplicacións.

(l) Ondas. A luz e o son

Obxectivos didácticos

• Recoñecer ondas na vida cotiá, distinguir os seus diferentes tipos e as magnitudes
que se utilizan para as caracterizar.

• Coñecer as propiedades básicas da luz, desde a súa natureza e enerxía ata a súa 
velocidade de propagación.

• Recoñecer as características da propagación rectilínea da luz e a formación de 
sombras e penumbras.

• Interpretar os diferentes tipos de eclipses a partir das propiedades da propagación
da luz.

• Diferenciar entre refracción e reflexión da luz e coñecer as leis que rexen ditos 
fenómenos.

Páxina 111



• Recoñecer o son como onda, a súa enerxía, a súa velocidade de propagación, a 
súa velocidade e as súas características.

• Coñecer o fenómeno da reflexión do son, do eco e a reverberación e valorar a 
problemática da contaminación acústica.

Contidos

• Movemento vibratorio. As ondas. Tipos e características das ondas.

• Natureza da luz. A luz é enerxía que se propaga. Fontes de luz.

• Relación entre a velocidade da luz e a densidade do medio que atravesa.

• Luz, sombra e penumbra. Distinción entre as eclipses de Sol e de Lúa.

• Reflexión e refracción da luz.

• Instrumentos ópticos.

• Composición da luz branca.

• As cores dos obxectos. As cores teñen enerxía.

• As cores básicas. Características das cores.

• O son. Produción do son. Velocidade de propagación do son.

• Características do son.

• A reflexión do son.

• Análise e valoración da contaminación acústica.

Criterios de avaliación

• Constatar que saben clasificar os tipos de ondas e que recoñecen as magnitudes 
que as caracterizan.

• Observar se os alumnos e as alumnas recoñecen as propiedades características e a
velocidade de propagación da luz.

• Analizar se os alumnos e as alumnas recoñecen a formación de sombras e 
penumbras e diferencian os distintos tipos de eclipses.

• Comprobar que os alumnos e as alumnas saben aplicar as leis da reflexión e a 
refracción da luz.

• Verificar se os alumnos e as alumnas distinguen a composición da luz branca e as
cores básicas.

• Comprobar se o alumnado sabe recoñecer as propiedades do son e as súas 
características.

• Verificar se os alumnos e as alumnas interpretan o fenómeno de reflexión do son 
e valoran a contaminación acústica.
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Bioloxía e xeoloxía 4º de esoBioloxía e xeoloxía 4º de eso
Contribución ao desenvolvemento das competencias básicas:

1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico Coñecer a teoría celular e a 
organización básica dos seres vivos. Diferenciar as etapas características da mitose e a 
meiose. Recoñecer as bases biolóxicas da herdanza dos caracteres. Valorar os avances 
biotecnolóxicos relacionados coas características do ADN. Coñecer as principais teorías 
relacionadas coa evolución biolóxica. Identificar os procesos característicos do 
funcionamento dos ecosistemas. Recoñecer os impactos ambientais que provoca o ser 
humano nos ecosistemas. Diferenciar os cambios xeolóxicos e biolóxicos ocorridos ao longo 
da historia da Terra. Coñecer a teoría da tectónica de placas e as probas que a confirman. 
Identificar as principais manifestacións da enerxía interna da Terra.

2. Competencia matemática Tomar medidas en actividades experimentais utilizando as unidades
adecuadas. Extraer datos numéricos de gráficas, táboas e esquemas. Realizar cálculos de 
porcentaxes e outras proporcións en exercicios de xenética. Cuantificar numericamente as 
relacións entre dúas variables.

3. Tratamento da información e competencia dixital Organizar a información relativa a un tema 
elaborando esquemas e mapa conceptuais. Interpretar gráficos tirando a información 
cuantitativa e cualitativa solicitada. Acceder a internet para procurar información específica e 
utilizar recursos educativos.

4. Competencia social e cidadá Considerar as implicacións éticas da utilización dos avances 
xenéticos na reprodución humana. Valorar as vantaxes e os inconvenientes da aplicación da 
biotecnoloxía ao noso xeito de vida. Liberar a sociedade de prexuízos sen fundamento 
científico. Valorar as opinións e os argumentos diferentes dos propios. Xulgar os debates 
científicos que contribuíron á extensión dos dereitos humanos.

5. Competencia en comunicación lingüística Definir con precisión os conceptos básicos de 
bioloxía que se introduciron. Explicar oralmente ou por escrito a información requirida. 
Empregar unha terminoloxía precisa para describir fenómenos naturais. Interpretar textos 
científicos.

6. Competencia para aprender a aprender Perseverar na aplicación dos procedementos que se 
aprenden. Reflexionar sobre as causas dos posibles erros cometidos nas actividades 
realizadas. Buscar unha coherencia global dos coñecementos científicos. Comparar procesos 
ou estruturas distinguindo as semellanzas e as diferenzas.

7. Autonomía e iniciativa persoal Aplicar criterios de clasificación en diferentes ámbitos da 
bioloxía e a xeoloxía. Potenciar o espírito crítico fronte a informacións de calquera índole. 
Desenvolver a capacidade de análise. Deseñar actividades de tipo experimental para 
comprobar ou cuantificar procesos. Propor hipóteses e analizar a súa coherencia coas 
observacións realizadas.

Obxectivos Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO
1. Utilizar correctamente a linguaxe científica relacionada cos contidos do libro tanto na 

expresión escrita como na oral.

2. Interpretar táboas e gráficas relacionadas con diferentes aspectos da saúde.

3. Entender e aplicar as leis fundamentais da bioloxía (xenética, división celular etc) para 
resolver situacións problemáticas.
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4. Realizar cálculos de porcentaxes e outras operacións, con axuda da calculadora, para 
cuantificar fenómenos biolóxicos e xeolóxicos.

5. Coñecer as moléculas que forman o noso organismo e a función que realizan, e identificalas 
nos alimentos que consumimos.

6. Coñecer a estrutura básica da célula distinguindo as particularidades das células procariota, 
animal e vexetal.

7. Diferenciar as etapas do ciclo celular, a división celular e mais a meiose fixándose nos 
cambios que afectan os cromosomas e o ADN.

8. Analizar as principais teorías, probas e mecanismos sobre a orixe da vida e a evolución 
biolóxica.

9. Coñecer os fluxos de materia e enerxía nos ecosistemas prestando atención á reciclaxe da 
materia e a autorregulación do ecosistema.

10. Analizar as transformacións dos ecosistemas, a súa evolución e as adaptacións dos seres 
vivos aos ditos cambios.

11. Recoñecer os trazos fundamentais da historia xeolóxica, biolóxica e xeográfica do noso 
planeta.

12. Coñecer o enunciado da teoría da tectónica de placas, as probas a favor e as súas principais 
consecuencias.

13. Recoñecer as principais manifestacións externas da enerxía interna do noso planeta.

14. Propor ou comprobar hipóteses relacionadas coas teorías estudadas buscando unha 
coherencia global dos coñecementos.

15. Planificar experiencias que permitan deducir as características ou o funcionamento de 
determinadas estruturas ou procesos biolóxicos e xeolóxicos.

16. Participar activamente no propio proceso de aprendizaxe e na realización e planificación 
colectiva de actividades como experiencias ou traballos monográficos.

17. Buscar información en diferentes fontes aproveitando as facilitadas que proporcionan as 
tecnoloxías da información.

18. Argumentar as afirmacións propias de forma obxectiva valorando as opinións diferentes das 
propias.

19. Recoñecer os beneficios da ciencia en determinados ámbitos da saúde e a calidade de vida, 
tales como a xenética ou a biotecnoloxía.

20. Enumerar os recursos xeolóxicos e as aplicacións biotecnolóxicas que contribuíron a cubrir 
as necesidades humanas.

21. Valorar positivamente os cambios rexistrados nos diferentes modelos científicos que se 
elaboraron para explicar a constitución da materia e dos seres vivos, e interpretalos como un 
proceso de construción do saber científico.

22. Recoñecer a importancia da biotecnoloxía en diferentes ámbitos relacionados coa nutrición, 
saúde, a industria e o medio.

23. Identificar os procesos xeolóxicos que poden constituír un risco adoptando as medidas 
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preventivas que sexan convenientes.

24. Valorar os esforzos das diversas áreas de coñecemento que se integran para mellorar a 
calidade de vida da humanidade e preservar o medio.

25. Coñecer a dinámica natural e as posibles transformacións dalgúns ecosistemas característicos
de Galicia.

26. Perseverar na aplicación dos procedementos aprendidos e reflexionar sobre os posibles erros 
cometidos.

Contidos Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO

Contidos comúns.

• Utilización de estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de problemas e 
sinxelas investigacións, discusión do seu interese, análise de variables que interveñen, 
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.

• Interpretación de informacións de carácter científico e contraste destas informacións para 
formar unha opinión propia e expresarse axeitadamente.

• Elaboración de argumentacións e explicacións sobre feitos, observacións ou resultados 
experimentais, empregando modelos científicos axeitados.

• Valoración das achegas das ciencias da natureza para lles dar resposta ás necesidades dos 
seres humanos e mellorar as condicións da súa existencia, así como para apreciar e desfrutar 
da diversidade natural e cultural, participando na súa conservación, protección e mellora.

• Valoración da evolución do pensamento científico ao longo da historia, salientando a 
importancia que supón para o desenvolvemento científico e tecnolóxico de cada época.

• Utilización comprensiva de protocolos experimentais e respecto polas normas de seguridade. 
Xustificación de decisións persoais verbo de problemas reais do seu contorno que aseguren 
un desenvolvemento sustentable e da modificación de hábitos de conduta que promovan a 
saúde persoal e comunitaria.

• 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.

A Terra, un planeta en continuo cambio.

• A historia da Terra.

• Recoñecemento da variable tempo xeolóxico: a súa magnitude, a datación relativa e absoluta.
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• 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.

• 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.

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.
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• 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.

• 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.
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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.

Secuenciación de contidos e contidos mínimos
I. Bioloxía

1. Tema 1. A célula

(a) Interese polo mundo microscópico. A célula

(b)Os compoñentes das células (I)

(c) Os compoñentes das células (II)

(d)A estrutura da célula

(e) A célula, unidade funcional dos seres vivos

2. Tema 2. A división celular

(a) ADN, xenes e cromosomas

(b)O ciclo de vida da célula

(c) A división celular: mitose e citocinese

(d)A meiose (I)

(e) A meiose (II)

(f) A reprodución dos organismos

3. Tema 3. Bases xenéticas da herdanza biolóxica

(a) Principios e conceptos básicos da Xenética. Xenes e caracteres hereditarios

(b)A herdanza dos xenes (I)

(c) A herdanza dos xenes (II)

(d)As enfermidades xenéticas (I)
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(e) As enfermidades xenéticas (II)

(f) A prevención das enfermidades xenéticas

4. Tema 4. ADN e Biotecnoloxía

(a) O ADN é a clave da vida

(b)ADN, xenes e proteínas

(c) As mutacións

(d)Biotecnoloxía

(e) Aplicacións da biotecnoloxía (I)

(f) Aplicacións da biotecnoloxía (II)

(g)Aplicacións da biotecnoloxía (III)

5. Tema 5. A evolución Biolóxica

(a) A orixe da vida

(b)Principais teorías evolutivas (I)

(c) Principais teorías evolutivas (II)

(d)Os mecanismos da evolución

(e) A formación dunha espec

II. Ecoloxía
6. Tema 6. Dinámica dos Ecosistemas

(a) Materia e enerxía nos ecosistemas (I)

(b)Materia e enerxía nos ecosistemas (II)

(c) Autorregulación do ecosistema (I)

(d)Autorregulación do ecosistema (I)

7. Tema 7. As transformacións nos ecosistemas

(a) Cambios naturais: as sucesións ecolóxicas

(b)A formación do solo

(c) Modificacións provocadas polos organismos

(d)O solo, un recurso natural en retroceso

(e) As adaptacións dos seres vivos. O medio acuático

(f) As adaptacións dos seres vivos. O medio aéreo e o terrestre.

III. Xeoloxía
8. Tema 8. A Terra, un planeta en continuo cambio

(a) A orixe da Terra
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(b)O tempo en Xeoloxía (I)

(c) O tempo en Xeoloxía (II)

(d)Os fósiles

(e) O Precámbrico

(f) O Paleozoico

(g)O Mesozoico

(h)O Cenozoico

9. Tema 9. A tectónica de placas

(a) A deriva continental

(b)A formación do fondo oceánico

(c) A tectónica de placas (I)

(d)A tectónica de placas (II)

(e) Os límites diverxentes

(f) Os límites converxentes

(g)Os límites neutros

10.  Tema10. Manifestacións da enerxía interna da Terra

(a) Os terremotos (I)

(b)Os terremotos (II)

(c) Os volcáns (I)

(d)A formación das cordilleiras

(e) Efectos dos procesos internos nas rochas (I)

(f) Efectos dos procesos internos nas rochas (II)

Criterios de avaliación 4º de ESO
1. Identificar e describir feitos que mostren a Terra como un planeta cambiante e rexistrar algúns

dos cambios máis notables da súa longa historia utilizando modelos temporais a escala.

2. Utilizar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra e a teoría da tectónica de placas para 
estudar os fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relacionalos coa súa 
situación en mapas terrestres.

3. Aplicar os postulados da teoría celular ao estudo de distintos tipos de seres vivos e identificar 
as estruturas características da célula procariótica, eucariótica vexetal e animal, e relacionar 
cada un dos elementos celulares coa súa función biolóxica.

4. Recoñecer as características do ciclo celular e describir os procesos de división celular, 
sinalando as diferenzas principais entre meiose e mitose, así como o significado biolóxico de 
ambas as dúas.
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5. Resolver problemas prácticos de xenética mendeliana, explicar algúns caracteres que 
presentan este tipo de herdanza nos seres humanos e realizar investigacións sinxelas sobre 
estes caracteres.

6. Coñecer que os xenes están constituídos por ADN e situados nos cromosomas. Interpretar o 
papel da diversidade xenética e as mutacións a partir do concepto de xene e valorar 
criticamente as consecuencias dos avances actuais da enxeñaría xenética.

7. Expoñer razoadamente os problemas que conduciron a enunciar a teoría da evolución, os 
principios básicos desta teoría e as controversias científicas, sociais e relixiosas que suscitou.

8. Relacionar a evolución e distribución dos seres vivos, destacando as súas adaptacións máis 
importantes, cos mecanismos de selección natural que actúan sobre a variabilidade xenética 
de cada especie.

9. Explicar como se realiza a transferencia de materia e enerxía nun ecosistema, ao longo dunha 
cadea ou rede trófica. Explicar os mecanismos de restablecemento do equilibrio ecolóxico e 
as consecuencias prácticas da xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano.

10. Analizar os problemas e desafíos, estreitamente relacionados, a que se enfronta a 
humanidade globalmente, recoñecer a responsabilidade da ciencia e da tecnoloxía e a 
necesidade da súa implicación para resolvelos e avanzar cara ao logro dun futuro sustentable.

Desenrolo das unidades do curriculo
1. Célula

Obxectivos didácticos

• Coñecer os fitos históricos que conducen ao enunciado da teoría celular.

• Recoñecer os niveis de organización da materia.

• Distinguir as características básicas e as funcións biolóxicas dos bioelementos e das 
biomoléculas inorgánicas e orgánicas.

• Recoñecer os principais compoñentes da célula eucariota, os seus orgánulos e a 
organización dos virus.

• Describir os principais procesos que contribúen á nutrición da célula.

• Coñecer o concepto de tecido e distinguir as características dos principais tecidos 
vexetais e animais.

• Interpretar experimentos relacionados coas características e os procesos da célula 
eucariota.

• Analizar ilustracións, debuxos e esquemas relacionados coa estrutura celular.

Contidos

• A teoría celular.

• A estrutura dos seres vivos.

• Os niveis de organización da materia.
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• Os bioelementos.

• As biomoléculas inorgánicas.

• As biomoléculas orgánicas. Glícidos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos.

• A estrutura da célula eucariota.

• Comparación entre a célula animal e a célula vexetal.

• Descrición dos orgánulos da célula eucariota.

• A nutrición celular.

• Clasificación dos procesos de intercambio de substancias na célula.

• Histoloxía.

• Comparación das características dos principais tecidos animais e vexetais.

• Interpretación de experimentos relacionados con procesos celulares.

• Valoración da importancia da teoría celular como base do coñecemento e do 
desenvolvemento da Bioloxía.

Criterios de avaliación

• Observar se os alumnos e as alumnas coñecen as bases da teoría celular e a estrutura 
dos seres vivos.

• Comprobar se recoñecen os principais bioelementos e a función das biomoléculas 
inorgánicas.

• Constatar que coñecen as características das diferentes biomoléculas orgánicas.

• Avaliar se recoñecen a estrutura característica da célula eucariota e as particularidades 
da célula animal e a célula vexetal.

• Verificar se o alumnado é quen de identificar os principais orgánulos da célula 
eucariota.

• Examinar os principais procesos de nutrición da célula.

• Verificar os alumnos e as alumnas diferencian os principais tipos de tecidos animais e 
vexetais.

2. A división celular

Obxectivos didácticos

• Caracterizar estrutural e funcionalmente o ADN, os cromosomas e a cromatina.

• Interpretar cariotipos recoñecendo os cromosomas que son homólogos.

• Diferenciar a reprodución sexual da reprodución asexual.

• Coñecer os diferentes trazos específicos da reprodución das bacterias.
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• Distinguir as diferentes fases do ciclo celular considerando os cambios que 
experimenta o material cromosómico.

• Recoñecer a finalidade e as etapas da mitose e da meiose recoñecendo o carácter 
haploide ou diploide das diferentes células que aparecen no proceso.

• Comparar a espermatoxénese coa ovoxénese, así como os gametos resultantes en cada 
un dos procesos.

• Relacionar a reprodución sexual coa variabilidade xenética da descendencia.

Contidos

• ADN, xenes e cromosomas.

• Identificación das partes dun cromosoma.

• O ciclo de vida da célula.

• Adolescencia e pubertade en home e muller.

• Os cromosomas durante o ciclo celular.

• Recoñecemento das fases da mitose e da citocinese.

• A meiose.

• A recombinación xenética.

• Comparación da ovoxénese e a espermatoxénese.

• Relación entre reprodución sexual e variabilidade xenética.

• A reprodución dos organismos.

• Comparación das reproducións asexual e sexual.

• A reprodución das bacterias.

• Interpretación de debuxos, imaxes e fotografías relacionadas coa división celular e a 
reprodución dos organismos.

• Valoración da relación entre o coñecemento da reprodución celular e o estudo 
dalgunhas enfermidades humanas.

Criterios de avaliación

• Comprobar se saben diferenciar entre ADN, cromosoma e cromatina tendo en conta a 
súa estrutura.

• Observar se identifican os elementos morfolóxicos dun cromosoma calquera dun 
cariotipo e verificar que recoñecen os seus cromosomas homólogos.

• Comprobar que saben diferenciar entre reprodución sexual e asexual.

• Constatar que saben identificar as fases do ciclo celular.

• Constatar que recoñecen as diferentes etapas da mitose e a meiose en fotografías e 
debuxos.
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• Comprobar que saben deducir as principais diferenzas e semellanzas entre a 
espermatoxénese e a ovoxénese.

• Constatar que saben establecer unha relación entre a variabilidade xenética e a 
reprodución sexual.

3. Bases xenéticas da herdanza biolóxica

Obxectivos didácticos

• Relacionar os xenes cos caracteres introducindo os conceptos de fenotipo e xenotipo.

• Diferenciar entre xenes dominantes, recesivos e codominantes.

• Recoñecer o xenotipo de individuos homocigotos, heterocigotos e de liñas puras e 
híbridos.

• Coñecer o mecanismo que xera as combinacións de xenes dos gametos considerando 
un carácter.

• Determinar o sexo dun individuo en función dos seus cromosomas sexuais.

• Comprobar os resultados das experiencias de Mendel.

• Construír e interpretar árbores xenealóxicas.

• Recoñecer a importancia do consello xenético en enfermidades xenéticas, de tipo 
cromosómico e de tipo xénico.

Contidos

• Xenes e caracteres hereditarios.

• Xenotipo e fenotipo.

• Xenes dominantes e recesivos. Xenes codominantes.

• A herdanza dos xenes.

• Formación dos gametos que pode orixinar un determinado xenotipo.

• Descendencia entre individuos homocigóticos.

• Descendencia entre individuos heterocigóticos.

• Determinación do sexo a partir dos cromosomas sexuais.

• Mendel e o nacemento da Xenética.

• Enunciado das leis de Mendel.

• As enfermidades xenéticas.

• Enfermidades ligadas ao sexo e debidas a anomalías no número de cromosomas.

• O consello xenético.

• Valoración dos avances xenéticos que permitiron mellorar a nosa calidade de vida.
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Criterios de avaliación

• Comprobar se saben diferenciar entre xenotipo e fenotipo par un carácter e distinguen 
entre xenes dominantes, recesivos e codominantes.

• Constatar que saben deducir o xenotipo e o fenotipo da descendencia dun cruzamento 
de individuos considerando un carácter.

• Verificar que coñecen o mecanismo de determinación do sexo na especie humana.

• Avaliar se saben enunciar e aplicar as leis de Mendel.

• Ver se saben obter a descendencia dun cruzamento no que se considera a herdanza de 
dous caracteres.

• Verificar se identifican algunhas enfermidades xenéticas de herdanza recesiva e de 
herdanza dominante. Constatar que poden resolver situacións problemáticas 
relacionadas con enfermidades ligadas ao sexo e ao número de cromosomas.

4. ADN e biotecnoloxía

Obxectivos didácticos

• Identificar os ácidos nucleicos como principios inmediatos orgánicos cunha 
composición e estrutura específicas.

• Recoñecer a información xenética contida no ADN e no ARN e a súa relación coa 
síntese de proteínas a través do código xenético.

• Aplicar o código xenético á tradución de segmentos de ARN obtendo a secuencia de 
aminoácidos correspondente.

• Clasificar as diferentes alteracións no ADN como tipos de mutacións e coñecer os 
factores que as provocan e os efectos que teñen na descendencia.

• Identificar a biotecnoloxía coa aplicación dos organismos e dos procesos biolóxicos á 
industria, os servizos, a medicina, etc.

• Distinguir os exemplos máis representativos da aplicación da biotecnoloxía á saúde 
incluíndo a enxeñería xenética.

• Valorar os argumentos a prol e en contras da utilización de organismos e procesos 
biolóxicos no campo da agricultura, da alimentación e da medicina.

• Discutir a influencia da biotecnoloxía na conservación e na alteración do medio.

Contidos

• O ADN é a clave da vida.

• A duplicación do ADN.

• Xenes e proteínas.

• O código xenético.
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• As mutacións.

• Clasificación das mutacións.

• Biotecnoloxía. Obtención de produtos de interese utilizando a biotecnoloxía.

• Aplicacións da biotecnoloxía á saúde, a agricultura, a gandería, o tratamento de 
residuos e os biocombustibles.

• Valorar os aspectos sociais e éticos derivados do uso da biotecnoloxía.

Criterios de avaliación

• Comprobar que saben diferenciar entre ácidos nucleicos e outros principios inmediatos 
orgánicos pola súa estrutura e a súa función.

• Verificar se saben relacionar a información dun segmento de ADN co ARN mensaxeiro
e os aminoácidos dunha proteína.

• Ver se distinguen os principais tipos de mutacións e os seus posibles efectos na célula 
ou no individuo.

• Comprobar se saben relacionar a biotecnoloxía con algúns medicamentos e coa terapia 
xénica.

• Avaliar se saben valorar a incidencia da biotecnoloxía na agricultura e a gandería.

• Observar se recoñecen o uso da biotecnoloxía na produción de biocombustibles e en 
tratamentos de residuos e contaminantes.

• Ver se saben argumentar as vantaxes e inconvenientes do uso da biotecnoloxía a nivel 
humano e ambiental.

5. A evolución biolóxica

Obxectivos didácticos

• Identificar as principais teorías sobre a orixe da vida.

• Distinguir os principios sobre os que se basean as principais teorías evolucionistas e 
non evolucionistas sobre a orixe das especies.

• Recoñecer a variabilidade de seres vivos que existiron ao longo do tempo como proba 
da evolución biolóxica e identificar as principais evidencias ou probas da evolución dos
seres vivos.

• Analizar a orixe das mutacións e da recombinación xenética como mecanismos para 
aumentar a variabilidade das poboacións naturais.

• Recoñecer as fases do proceso de especiación que conducen á formación de novas 
especies.

• Recoñecer que a orixe da especie humana é produto da evolución e diferenciar as 
características morfolóxicas, xeográficas e etolóxicas propias dos principais 
antecesores da especie humana.
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Contidos

• A orixe da vida.

• A formación das primeiras células.

• A evolución biolóxica.

• Comparación das diferentes teorías da evolución biolóxicas anteriores a Lamarck.

• A teoría da selección natural.

• Recoñecemento de características adaptativas en diferentes especies.

• Teorías actuais da evolución.

• As probas da evolución.

• Os mecanismos da evolución.

• A especiación.

• Valorar o papel da humanidade na extinción de especies.

• A orixe da especie humana.

• Interpretación de árbores filoxenéticos sinxelas.

Criterios de avaliación

• Comprobar se saben distinguir os principios sobre os que se basean as principais teorías
sobre a orixe da vida.

• Observar se distinguen as bases das principais teorías evolutivas anteriores a Darwin.

• Constatar que os alumnos e as alumnas saben diferenciar as teorías evolutivas desde 
Darwin ata a actualidade.

• Ver se o alumnado coñece as probas que serven de base á teoría da evolución biolóxica.

• Comprobar que saben enumerar diferentes procesos que poden orixinar variabilidade 
xenética (mutación, recombinación xenética).

• Verificar que identifican os mecanismos que poden conducir á especiación en casos 
concretos tendo en conta factores ecolóxicos, reprodutivos, etc.

• Comprobar que recoñecen as características morfolóxicas, xeográficas e etolóxicas dos 
principais antecesores da especie humana.

6. Dinámica dos ecosistemas

Obxectivos didácticos

• Coñecer os procesos de transferencia de materia e enerxía nos ecosistemas e entre os 
seres vivos.

• Situar organismos no nivel trófico que lles corresponde e interpretar pirámides 
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ecolóxicas.

• Construír e identificar cadeas e redes tróficas nun ecosistema.

• Explicar os procesos que interveñen na reciclaxe da materia (fósforo, carbono, 
nitróxeno).

• Diferenciar factores que determinan o crecemento dunha poboación (depredación, 
competencia, estrés, flutuacións periódicas, etc.).

• Coñecer diferentes factores que participan na autorregulación do ecosistema.

Contidos

• A materia e a enerxía nos ecosistemas.

• Obtención de materia e enerxía nos ecosistemas.

• O camiño da materia e a enerxía.

• Cuantificación da enerxía que se perde nun ecosistema.

• Os niveis tróficos.

• A reciclaxe da materia.

• Os ciclos do fósforo, o carbono e o nitróxeno.

• Autorregulación do ecosistema.

• Desestabilización dos ecosistemas naturais.

• As pragas.

• Utilización da loita biolóxica.

• Crecemento dunha poboación.

• Factores que limitan o crecemento.

• Cambios periódicos nas poboacións.

• Estratexias de supervivencia.

• Análise de diagramas de fluxo de enerxía nun ecosistema.

• Valorar o impacto de orixe antropoxénica sobre os ecosistemas.

Criterios de avaliación

• Comprobar que saben clasificar os organismos segundo as súas fontes de materia e 
enerxía.

• Avaliar se saben construír cadeas e redes tróficas cos organismos dun ecosistema e ver 
se saben representar e interpretar pirámides ecolóxicas.

• Observar se as alumnas e os alumnos saben interpretar os ciclos do fósforo, do carbono 
e do nitróxeno.
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• Constatar que saben enumerar os diferentes factores que interveñen na autorregulación 
do ecosistema.

• Ver se saben poñer exemplos de loita biolóxica.

• Verificar que saben recoñecer diversos tipos de relación que condicionan o tamaño 
dunha poboación.

• Constatar que recoñecen a estratexia de supervivencia que utilizan diferentes 
organismos animais e vexetais.

7. As transformacións nos ecosistemas

Obxectivos didácticos

• Recoñecer a evolución dun ecosistema como unha sucesión de comunidades e que 
distinguen entre sucesións primarias e secundarias.

• Relacionar os factores xeolóxicos e biolóxicos que determinar a formación do solo.

• Identificar os principais compoñentes que forman o solo e recoñecer a súa estrutura e 
perfil vertical.

• Recoñecer os procesos de orixe natural e de orixe antrópica que producen 
modificacións ambientais.

• Coñecer os fenómenos que conducen á perda de solo fértil.

• Identificar as principais adaptacións dos animais e as plantas ao medio acuático.

• Recoñecer as principais adaptacións dos animais e as plantas ao medio aéreo e ao 
medio terrestre.

Contidos

• Cambios naturais: as sucesións ecolóxicas.

• Distinción entre sucesións primarias e sucesións secundarias.

• A formación do solo.

• Os compoñentes do solo.

• Identificación dos horizontes do perfil dun solo.

• Modificacións ambientais.

• Enumeración de modificacións ambientais causadas polos seres vivos e polo ser 
humano.

• Erosión e perda de solo fértil.

• Desertificación. Deforestación. Incendios forestais.

• Os seres vivos adáptanse.

• Tipos de adaptacións.
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• Adaptacións ao medio acuático.

• Adaptacións ao medio aéreo e terrestre.

• Observación dunha sucesión ecolóxica.

• Valorar a intervención humana na transformación do medio natural.

Criterios de avaliación

• Comprobar que coñecen o concepto de sucesión ecolóxica e distinguen entre sucesións 
primarias e secundarias.

• Verificar que coñecen os procesos que contribúen á formación do solo.

• Observar se os alumnos e as alumnas identifican os compoñentes e a estrutura do solo.

• Constatar que recoñecen as modificacións ambientais causadas polos seres vivos e polo
ser humano.

• Avaliar se saben valorar os procesos que determinan un retroceso do solo fértil.

• Comprobar que identifican as principais adaptacións dos animais e as plantas ao medio 
acuático.

• Verificar que recoñecen as principais adaptacións dos animais e as plantas ao medio 
aéreo e ao medio terrestre.

8. A Terra, un planeta en continuo cambio

Obxectivos didácticos

• Recoñecer a orixe da Terra e do Sistema Solar.

• Distinguir as etapas da evolución do planeta Terra.

• Coñecer as diferentes unidades (eóns, eras, períodos) propias da escala cronolóxica.

• Diferenciar a idade absoluta e a idade relativa dun material ou dunha estrutura 
xeolóxica.

• Determinar a idade relativa de rochas, fósiles ou estruturas xeolóxicas aplicando os 
principios básicos da cronoloxía relativa.

• Identificar as características que favorecen a formación e a conservación dun fósil.

• Recoñecer os principais fósiles guía a través da observación de mostras, moldes ou 
fotografías.

• Analizar a paleoxeografía e a deriva continental durante o precámbrico, o paleozoico, o
mesozoico e o cenozoico.

• Identificar a flora e a fauna características das principais etapas da historia da Terra.

• Interpretar a árbore filoxenética dos principais grupos de organismos.

Contidos
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• A orixe da Terra.

• A medida do tempo en xeoloxía.

• A reconstrución da historia xeolóxica.

• Os fósiles.

• O precámbrico.

• O Paleozoico.

• O mesozoico.

• O cenozoico.

• A árbore evolutiva dos organismos.

• Interpretación de texto sobre a historia da Terra.

• Interese con coñecer os principais trazos evolutivos do noso planeta e dos seres vivos.

Criterios de avaliación

• Constatar Se Saben Recoñecer A Orixe Da Terra E Do Sistema Solar. Observar se 
coñecen a datación absoluta e expresar a idade relativa dunha rocha, un fósil ou unha 
estrutura.

• Constatar que saben reconstruír a historia xeolóxica dunha localidade a partir dun corte 
ou bloque diagrama.

• Verificar que recoñecen os principais fósiles guía e coñecen a información que 
proporcionan.

• Constatar que coñecen a paleontoloxía característica das diferentes etapas da historia da
Terra.

• Comprobar que recoñecen a paleoxeografía característica dos principais eóns ou eras.

• Observar se relacionan filoxeneticamente os principais grupos de organismos.

9. A tectónica de placas

Obxectivos didácticos

• Recoñecer a teoría sobre a deriva continental de Wegener.

• Distinguir as probas que confirman a expansión dos fondos oceánicos.

• Identificar as capas terrestres (litosfera, astenosfera) desde o punto de vista dinámico 
que propón a teoría da

• Tectónica de Placas.

• Recoñecer as principais placas da litosfera sobre un mapa físico que poña de manifesto 
os accidentes xeográficos característicos das beiras de placa.

• Diferenciar os tipos de límites entre placas litosféricas.
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• Recoñecer que o proceso de formación dos océanos está relacionado coas dorsais e os 
límites diverxentes.

• Relacionar as zonas de subducción cos límites converxentes, as fosas oceánicas e os 
arcos de illas.

• Distinguir as fallas de transformación como lugares onde non se forma nin se destrúe 
litosfera.

Contidos

• A deriva continental.

• Argumentos de demostran a deriva continental.

• A expansión do solo oceánico.

• A teoría da tectónica de placas.

• Causas do movemento das placas.

• Os tipos de límites entre placas.

• A dinámica do manto.

• Os límites diverxentes. As dorsais oceánicas.

• A formación dun océano.

• Os límites converxentes. As fosas oceánicas.

• Os límites neutros.

• Identificación dos tipos de límites de placas nun mapamundi.

• O estudo profundo dos terremotos.

• Valorar a importancia dos avances científicos no coñecemento do funcionamento do 
planeta.

Criterios de avaliación

• Comprobar se saben recoñecer a teoría sobre a deriva continental de Wegener.

• Verificar se distinguen as probas que confirman a expansión dos fondos oceánicos.

• Analizar se recoñecen as principais placas da litosfera e os accidentes xeográficos 
característicos das beiras de placa.

• Comprobar se o alumnado diferencia os tipos de límites entre placas litosféricas.

• Valorar se saben recoñecer que o proceso de formación dos océanos está relacionado 
coas dorsais e os límites diverxentes.

• Analizar se relacionan as zonas de subducción cos límites converxentes, as fosas 
oceánicas e os arcos de illas.

• Comprobar se saben identificar as fallas de transformación como lugares onde non se 
forma nin se destrúe litosfera.
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• Manifestacións da enerxía interna

Obxectivos didácticos

• Identificar a orixe e os principais tipos de terremotos.

• Localizar a distribución dos volcáns nos diferentes límites de placa.

• Diferenciar os principais tipos de volcáns.

• Recoñecer as características das diferentes erupcións volcánicas.

• Localizar nun mapamundi as áreas nas que se concentran o vulcanismo e os terremotos 
e relacionar a súa distribución cos movementos das placas.

• Distinguir as características do vulcanismo das zonas de subducción do vulcanismo 
orixinado por puntos quentes.

• Recoñecer o proceso de formación dos oróxenos como consecuencia do movemento 
das placas.

• Diferenciar as cordilleiras pericontinentais das intercontinentais.

• Identificar os elementos característicos dunha dobra, unha diáclase e unha falla.

• Clasificar os principais tipos de fallas, asociacións de fallas, diáclases e pregamentos.

Contidos

• Manifestacións da enerxía interna da Terra.

• Os terremotos.

• Magnitude e intensidade dos terremotos.

• Clasificación dos terremotos segundo a súa orixe.

• Distribución dos terremotos en relación cos límites de placas.

• Os volcáns. Elementos dun volcán. As erupcións volcánicas.

• A distribución e a clasificación dos volcáns.

• A formación das cordilleiras.

• As cordilleiras pericontinentais e intracontinentais.

• As deformacións das rochas.

• As dobras. Elementos e clasificación.

• As diáclases.

• As fallas. Asociación de fallas.

• Valorar a importancia dos recursos tecnolóxicos para a previsión dos terremotos e as 
erupcións volcánicas.
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Criterios de avaliación

• Comprobar se saben identificar a orixe e os principais tipos de terremotos.

• Avaliar se localizan a distribución dos volcáns nos diferentes límites de placa e 
recoñecer as súas diferenzas.

• Analizar se saben distinguir as características dos diferentes tipos de erupcións 
volcánicas.

• Constatar que relacionan a distribución mundial dos volcáns e os terremotos cos 
movementos das placas. Verificar que diferencian os dous tipos de oróxenos e coñecen 
as principais oroxenias e o proceso de oroxénese.

• Avaliar se saben identificar os principais elementos dunha dobra ou dunha falla 
mediante bloques diagrama. Ver se clasifican correctamente unha dobra, unha falla ou 
unha asociación de fallas.
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Bioloxía 2º BacharelatoBioloxía 2º Bacharelato

Para  o  seguemento  da  proposta  didáctica  da  materias  de  Bioloxía  ,  o  departamento  segue  as
recomendacións  expostas  polos  coordinadores  da  referida  materia  tanto  nos  seus  bloques  de
contidos, procedementos e actitudes así como os referidos a temporalización e prácticas propostas,
polo que nestos momentos rexímonos polo vixente nesta data.

Este desenvolvemento didáctico atopámolo na dirección:
www.cesga.es/ciug/grupostraballo.
Obxectivos Bioloxía 2º bacharelato

1. Coñecer os principais conceptos da Bioloxía e a súa articulación en leis, teorías e modelos 
apreciando o papel que estes desempeñan no coñecemento e interpretación da natureza. 
Valorar, no seu desenvolvemento como ciencia, os profundos cambios producidos ao longo 
do tempo e a influencia do contexto histórico, percibindo o traballo científico como unha 
actividade en constante construción.

2. Interpretar a natureza da Bioloxía, os seus avances e limitacións, e as interaccións coa 
tecnoloxía e a sociedade. Apreciar a aplicación de coñecementos biolóxicos como o xenoma 
humano, a enxeñería xenética, ou a biotecnoloxía, etc., para resolver problemas da vida cotiá 
e valorar os diferentes aspectos éticos, sociais, ambientais, económicos, políticos..., 
relacionados cos novos descubrimentos, desenvolvendo actitudes positivas cara á ciencia e a 
tecnoloxía pola súa contribución ao benestar humano.

3. Utilizar información procedente de distintas fontes, incluída as tecnoloxías da información e a
comunicación, para formar unha opinión crítica sobre os problemas actuais da sociedade 
relacionados coa Bioloxía, como son a saúde e o medio, a biotecnoloxía, etc., mostrando unha
actitude aberta fronte a diversas opinións.

4. Coñecer e aplicar as estratexias características da investigación científica (formular 
problemas, emitir e contrastar hipóteses, planificar deseños experimentais, etc.) para realizar 
pequenas investigacións e explorar situacións e fenómenos neste ámbito.

5. Coñecer as características químicas e propiedades das moléculas básicas que configuran a 
estrutura celular para comprender a súa función nos procesos biolóxicos.

6. Interpretar a célula como a unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos, e coñecer 
os seus diferentes modelos de organización e a complexidade das funcións celulares.

7. Comprender as leis e os mecanismos moleculares e celulares da herdanza, interpretar os 
descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano e as súas aplicacións en enxeñería 
xenética e biotecnoloxía, valorando as súas implicacións éticas e sociais.

8. Analizar as características dos microorganismos, a súa intervención en numerosos procesos 
naturais e industriais e as numerosas aplicacións industriais da microbioloxía. Coñecer a orixe
infecciosa de numerosas enfermidades provocadas por microorganismos e os principais 
mecanismos de resposta inmunolóxica.

Contidos
• Bloque I. Afóndase na base molecular da vida, dos compoñentes químicos da materia viva, as

súas propiedades e a súa importancia biolóxica.

• Bloque II. Continúa co seguinte nivel de organización, o nivel celular. Nel, analízanse os 
aspectos morfolóxicos e estruturais da célula.
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• Bloque III. Céntrase no estudo do metabolismo; é dicir, no estudo das reaccións químicas que
teñen lugar na célula.

• Bloque IV. Aborda o estudo do ciclo celular e da herdanza, a xenética clásica ou mendeliana, 
e a xenética molecular.

• Bloque V. Céntrase no estudo dos microorganismos, analiza as súas características, os seus 
métodos, a súa intervención en numerosos procesos naturais e o coñecemento dalgunhas 
enfermidades infecciosas.

• Bloque VI. Está dedicado á inmunoloxía; é dicir, ao estudo dos mecanismos de autodefensa 
do organismo e o sistema inmunolóxico.

• Bloque VII. Céntrase no estudo das aplicacións industriais dos microorganismos e nos 
avances da nova xenética.

Secuenciación de contidos e contidos mínimos
Bloque I: A base fisicoquímica da vida

1. Unidade 1. A materia viva

2. Unidade 2. Os glícidos

3. Unidade 3. Os lípidos

4. Unidade 4. As proteínas e a acción encimática

5. Unidade 5. Os nucleótidos e os ácidos nucleicos

Bloque II: As moléculas forman estruturas
1. Unidade 6. A teoría celular

2. Unidade 7. Envolturas celulares

3. Unidade 8. Os orgánulos celulares I

4. Unidade 9. Os orgánulos celulares II

Bloque III: O metabolismo
1. Unidade10. O metabolismo I. O catabolismo

2. Unidade 11. O metabolismo II. O anabolismo

Bloque IV: A reprodución celular e as bases da herdanza
1. Unidade 12. O ciclo celular

2. Unidade 13. Xenética mendeliana

3. Unidade 14. A base molecular da herdanza

Bloque V: A microbioloxía
1. Unidade 15. As formas acelulares e os microorganismos

2. Unidde16. O estudo dos microorganismos

Bloque VI: A inmunoloxía
1. Unidade 17. O sistema inmunolóxico
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2. Unidade 18. As alteracións do sistema inmunolóxico

Bloque VII: A biotecnoloxía
1. Unidade 19. A biotecnoloxía

Criterios de avaliación de Bioloxía 2º Bacharelato
1. Analizar o carácter aberto da Bioloxía mediante o estudo de interpretacións e hipóteses sobre 

algúns conceptos básicos como a composición celular dos organismos, a natureza do xene, a 
orixe da vida, etc., valorando os cambios producidos ao longo do tempo e a influencia do 
contexto histórico no seu desenvolvemento como ciencia.

2. Deseñar e realizar investigacións contemplando algunhas características esenciais do traballo 
científico: formulación precisa do problema, formulación de hipóteses contrastables, deseño e
realización de experiencias e análise e comunicación de resultados.

3. Recoñecer os diferentes tipos de macromoléculas que constitúen a materia viva e relacionalas
coas súas respectivas funcións biolóxicas na célula. Explicar as razóns polas que a auga e os 
sales minerais son fundamentais nos procesos biolóxicos e relacionar as propiedades 
biolóxicas dos oligoelementos coas súas características fisicoquímicas.

4. Explicar a teoría celular e a súa importancia no desenvolvemento da Bioloxía, os modelos de 
organización celular procariota e eucariota -animal e vexetal-, identificar os seus orgánulos e 
describir a súa función.

5. Explicar as características do ciclo celular e as modalidades de división do núcleo e do 
citoplasma, xustificar a importancia biolóxica da mitose e a meiose, describir as vantaxes da 
reprodución sexual e relacionar a meiose coa variabilidade xenética das especies.

6. Diferenciar os mecanismos de síntese de materia orgánica respecto aos de degradación, e os 
intercambios enerxéticos a eles asociados. Explicar o significado biolóxico da respiración 
celular e diferenciar a vía aerobia da anaerobia. Enumerar os diferentes procesos que teñen 
lugar na fotosíntese e xustificar a súa importancia como proceso de biosíntese, individual para
os organismos pero tamén global no mantemento da vida na Terra.

7. Describir os mecanismos de transmisión dos caracteres hereditarios segundo a hipótese 
mendeliana, e a posterior teoría cromosómica da herdanza, aplicándoos á resolución de 
problemas relacionados con esta. Explicar o papel do ADN como portador da información 
xenética e relacionala coa síntese de proteínas, a natureza do código xenético e a súa 
importancia no avance da xenética, as mutacións e a súa repercusión na variabilidade dos 
seres vivos, na evolución e na saúde das persoas.

8. Explicar as características estruturais e funcionais dos microorganismos, resaltando as súas 
relacións con outros seres vivos, a súa función nos ciclos bioxeoquímicos, valorando as 
aplicacións da microbioloxía na industria alimentaria e farmacéutica e na mellora do medio, 
así como o poder patóxeno dalgúns deles e a súa intervención nas enfermidades infecciosas.

9. Analizar os mecanismos de autodefensa dos seres vivos, coñecer o concepto actual de 
inmunidade e explicar as características da resposta inmunolóxica e os principais métodos 
para conseguir ou potenciar a inmunidade.

10. O proceso de avaliación será contínuo ao longo de cada avaliación.Na terceira avaliación terá
caracter obrigatorio a exposición dun tema do temario.
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Ciencias da terra e medioambiente 2º BacharelatoCiencias da terra e medioambiente 2º Bacharelato

Para  o  seguemento  da  proposta  didáctica  da  materias  de  Bioloxía  ,  o  departamento  segue  as
recomendacións  expostas  polos  coordinadores  da  referida  materia  tanto  nos  seus  bloques  de
contidos, procedementos e actitudes así como os referidos a temporalización e prácticas propostas,
polo que nestos momentos rexímonos polo vixente nesta data.

Este desenvolvemento didáctico atopámolo na dirección:
www.cesga.es/ciug/grupostraballo.
Obxectivos Ciencias da Terra e medioambiente 2º bacharelato

1. Comprender o funcionamento da Terra e dos sistemas terrestres e as súas interacións desde 
unha óptica sistémica.

2. Coñecer a influencia dos procesos ecolóxicos no medio natural e a vida humana.

3. Avaliar as posibilidades de utilización dos recursos naturais , incliíndo as súas aplicacións e 
recoñecer a existencias dos seus límites , valorando a necesidade de adaptar o uso á 
capacidade de renovación.

4. Analizar as causas que dan lugar a riscos naturais ,coñecer os impactos derivados da 
explotación dos recursos e considerar diversas medidas de prevención e correción.

5. Investigar científicamente os problemas ambientais ,mediante técnicas variadas de tipo físico 
químico , biolóxico , xeolóxico e matemático e recoñecer a importancia dos aspectos 
históricos ,sociolóxicos ,económicos e culturais nos estudos sobre o medio natural.

6. Utilizar as tecnoloxías da información para realizar simulacións ,tratar datos e extraer e 
utilizar información de diferentes fontes.

7. Promover actitudes favorables de respeto e protección do medio ambiente.

Contidos
• Bloque I. Introducción ás ciencias ambientais.

• Bloque II. Biosfera.

• Bloque III. A xeosfera.

• Bloque IV. Capas fluidas.

• Bloque V. Recursos e usos.

• Bloque VI. A xestión ambiental.

Secuenciación de contidos e contidos mínimos
Bloque I: Introducción ás ciencias ambientais

1. Unidade 1.Concepto de medio ambiente e dinámica de sistemas.

2. Unidade 2.A humanidade e o medio ambiente.

3. Unidade 3.As novas tecnoloxías.

Bloque II: Biosfera
1. Unidade 4.Circulación de materia e enerxía.

2. Unidade 5.Organización e diversidade da biosfera.
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Bloque III: A xeosfera
1. Unidade 6.Xeosfera e riscos xeolóxicos internos.

2. Unidade 7.Riscos xeolóxicos externos.

Bloque IV: Capas fluídas
1. Unidade 8.Dinámica das masas fluídas.

2. Unidade 9.Estudo do clima.

3. Unidade10.Contaminación atmosférica.

4. Unidade 11.Contaminación das augas.

Bloque V: Recursos e usos
1. Unidade 12.Recursos da biosfera.

2. Unidade 13.Recursos enerxéticos e minerais.

3. Unidade 14.A auga recurso básico.

Bloque VI: A xestión ambiental
1. Unidade 15.A paisaxe como recurso.

2. Unidde16.Xestión dos recursos.

3. Unidade 17.Cara un desenrolo sostible.

Criterios de avaliación de Ciencia da terra e medioambientais 2º Bacharelato
1. Aplicar a teoría de sistemas ao estudio da Terra e do medio natural , recoñecendo a súa 

complexidade , a súa relación coa termodinámica e o seu caracter interdisciplinar.

2. Identificar os principais instrumentos que achegan a información sobre o medio natural na 
actualidade e as súas respectivas aplicacións.

3. Explicar a actividade reguladora da atmosfera , saber que condicións meteorolóxicas 
provocan maior risco de concentración de contaminantes atmosféricos e alghunas 
consecuencias da contaminación como o aumento do efecto invernadoiro e a diminución da 
capa de ozono.

4. Relacionar o ciclo da auga con factores climáticos e citar os principais usos e necesidades.

5. Identificar as fontes de enerxía da actividade xeodinámica da Terra e recoñecer os seus 
principais procesos e produtos ; explicar o papel da xeosfera como fonte de recursos para a 
humanidade e distinguir os riscos naturais dos inducidos pola explotación da xeosfera.

6. Analizar o papel da natureza como fonte limitada de recursos para a humanidade, distinguir 
os recursos renovables dos non renovables e determinar os riscos e impactos ambientais 
derivados das accións humanas.

7. Recoñecer os ecosistemas como sistema natural interactivo, coñecer os seus ciclos de materia 
e fluxos de enerxía, interpretar os termos de sucesión, autorregulación e regresión.Recoñecer 
o papel ecolóxico da biodiversidade e o aproveitamento racional dos seus recursos.

8. Caracterizar o solo e o sistema litoral como interfases, valorar a súa importancia ecolóxica e 
coñecer as razóns polas que existen en España zonas sometidas a unha progresiva 
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desertización, propoñendo algunhas medidas para paliar os seus efectos.

9. Diferenciar entre o crecemento económico e o desenvolvemento sustentable e propoñer 
medidas encamiñadas a aproveitar mellor os recursos, a diminuir os impactos, a mitigar os 
riscos e a conseguir un medio natural máis saudable.
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Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados académicos programacións didácticas en relación cos resultados académicos 
e procesos de mellorae procesos de mellora

Ao longo de todo o curso académico 15/16 , os membros do Departamento  e coa finalidade de 
avaliar e rematar a programación ,levaremos a cabo unha serie de medidas a través das 
correspondentes reunións de Departamento.

1.- Con certa periodicidade abordarase a avaliación da programación prestando atención en
primeiro lugar ao grado de cumprimento da mesma e revisando as situacións reais dentro da aula 
para conseguir ou impedir un alto grado de satisfacción.
                
Para levar a cabo esta avaliación poderanse utilizar as rúbricas.

2.- Ao final do trimestre valoraremos o grado de cumprimento e intentaremos solucionar as
dificultades xurdidas para o seu cumprimento.

3.- Ao final de curso farase unha revisión xeral para valorar os posible cambios ou melloras.

Será por tanto un proceso de avaliación e de autoavaliación  que permitirá aos membros do 
Departamento reflexionar e tomar decisións que permitan modificar e mellorar dita programación.
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Actividades complementarias e extraescolares Actividades complementarias e extraescolares 

1º ESO

• Visita ao “Acuario Finisterrae”.(Pendente de data pero probablemente no segundo trimestre.

2º ESO

• Visita ao Muncyt en colaboración co departamento de tecnoloxía. (primer trimestre)

3ºESO

• Visita á Domus.(Pendente de data)

• Visita a un lugar de interese medioambiental como pode ser :

As Fragas  do Eume

A Lagoa de Valdoviño

Doniños

• Visita Ás Médulas e a cova de Valporquero (segundo ou tercer trimestre)

4º ESO

• Talleres científicos da Domus

• Obradoiro de “Prevención de hábitos alimentarios” programado polo departamento de 
Orientación con data 23 de outubro .

• Charla sobre “Doazóns e transplante de órganos” impartida por profesionales do CHUAC e 
en colaboración co departamento de Relixión. (data 14 de xaneiro)

• Xunto cos alumnos de 3º de ESO a visita a un lugar de interese medioambiental e ás 
Médulas (sempre que  a situación o  permita)

1º Bacharelato

• Obradoiro de “Prevención de hábitos alimentarios” (data 23de outubro)

• Visita ao INIBIC  de Coruña.(data pendente de confirmación)

Posibilidade dunha viaxe interdisciplinar  a Madrid para a visita e realización de actividades 
científicas xunto con outras actividades como a visita a museos de arte,un musical ou unha obra de 
teatro.( data probable segundo ou terceiro trimestre e nivel por determinar).

Posibilidade dunha “Semana da Ciencia” coa participación de varios científicos de gran interese 
para toda a comunidade escolar(as datas por confirmar polos participantes).

Intentaremos levar a cabo o que nós chamamos “Ensinanza entre iguais”,neste proxecto, un grupo 
de alumnos de 2º de bacharelato explicarán aos alumnos máis pequenos do IES durante dez 
minutos un tema de actualidade relacionado coa celebración desa data,por exemplo “O virus da 
SIDA” o día 1 de decembro.
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Profesorado do departamentoProfesorado do departamento
Membros do departamento de Bioloxía-Xeoloxía do I.E.S Agra do Orzán:

Fdo. Miguel Santaolalla Losada  Fdo. Patricia Martínez Leyenda

Fdo. Ana M ª Rodríguez Barrera  Fdo. Mª José Mosquera Santé

A Coruña, outubro de 2015
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