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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

- 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.

- 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.

ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO

Horas ao cargo do departamento.

Materias Curso Grupos Horas /
Grupo Total Horas

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 1º ESO 4 4 16

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 3º ESO 3 2 4

ÁMBITO CIENTÍFICO PMAR 3º ESO 1 8 8

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 4º ESO 2 3 6

CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 1 3 3

BIOLOXÍA e XEOLOXÍA 1º BAC 1 4 4

ANATOMÍA 1º BAC 1 3 3

BIOLOXÍA 2º BAC 1 4 4

CTMA 2º BAC 1 3 3

Profesorado e docencias.
Profesorado Materias e grupos asignados

Miguel Santaolalla Losada BIO 3ºA, 3ºB, 3ºC, ESO, PMAR 3º ESO, CTMA 2º A
BAC

Ana Mª Rodríguez Barrera BIO 1ªA e 1ºC(1) ESO, BIO 4ºB e 4ºC ESO, BIO 2ºA
BAC

María José Pérez Santé BIO 1ºB e 1ºC (2) ESO, CULT . CIENT. 4ºB +C ESO,
BIO. e X. 1ºA BAC, ANATOMÍA 1ºA BAC
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Plan de traballo do departamento.

Setembro: Elaboración das programacións didácticas. Revisión do Plan TIC e do Proxecto
Lector.

Deseño da avaliación inicial e realización da proba nos distintos
niveis (1º ESO e 2º ESO).
Outubro: Concreción da programación de actividades complementarias.

Elaboración de caderniños trimestrais para recuperación de materias
pendentes. Serán entregados aos alumnos/as a mediados de outubro para a súa
cumplimentación.

Elaboración de adaptacións curriculares.
Seguimento mensual da programación didáctica.

Novembro: Coreción dos caderniños de materias pendentes.
Avaliación do 1º Trimestre de materias pendentes.
Seguimento mensual da programación didáctica.

Decembro: Avaliación do alumnado.
Valoración trimestral dos resultados.
Seguimento mensual da programación didáctica e introdución de

posibles modificacións segundo a temporalización programada.
Xaneiro: Elaboración de caderniños trimestrais para recuperación de materias pendentes.
Serán entregados aos alumnos/as a mediados de xaneiro para a súa cumplimentación.

Seguimento das adaptacións curriculares.
Seguimento mensual da programación didáctica.

Febreiro: Correción dos caderniños de materias pendentes.
Avaliación do 2º Trimestre de materias pendentes.
Seguimento mensual da programación didáctica.

Marzo: Avaliación do alumnado.
Valoración trimestral dos resultados.
Seguimento mensual da programación didáctica e introdución de

posibles modificacións segundo a temporalización programada.
Abril: Valoración dos resultados da avaliación ordinaria.

Seguimento mensual da programación didáctica.
Maio: Desenvolvemento de probas de recuperación das avaliacións de pendentes.

Valoración dos resultados de materias pendentes.
Seguimento mensual da programación didáctica.

Xuño: Valoración dos resultados do curso por niveis.
Revisión do inventario
Valoración do Proxecto Lector e do Plan TIC.
Elaboración da memoria final do curso.
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Avaliación do proceso de ensino da práctica docente.

SERÁN VALORADOS DE 1 A 5 OS SEGUINTES ASPECTOS:

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO
1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado
2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe
3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física
4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado
5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado
6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado
7.- Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender al alumnado con NEAE
8.- Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender al alumnado con NEAE
9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado
10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación
11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula
12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo

INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE
1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado
2.- Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa
3.- Elabóranse actividades atendendo á diversidade
4.- Elabóranse probas de avaliación adaptadas para o alumnado con NEAE
5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar
6.- Combínase o traballo individual e en equipo
7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura
8.- Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita
9.- Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe
10.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar
11.- Ofrécese ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos,etc
12.- Analízanse e coméntase co alumnado os aspectos máis significativos derivados da
corrección das probas, traballos, etc
13.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros
14.- Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación
15.- Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas
16.- As medidas de apoio, reforzo, etc están claramente vinculadas aos estándares
17.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..

Todos estes aspectos serán avaliados ao remate de cada avaliación e aqueles aspectos
valorados cunha puntuación de 3 ou inferior serán revisados e postos en práctica na
avaliación seguinte e incorporadas as respectivas modificacións á memoria de xuño.
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Avaliación da programación didáctica.

SERÁN VALORADOS DE 1 A 5 OS SEGUINTES ASPECTOS
INDICADORES DE LOGRO
1.- Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos
do currículo
2.- Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades
didácticas/temas/proxectos
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización
previstas
4.- Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou
proxectos
5.- Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación
6.- Fixación duna estratexia metodolóxica común para todo o departamento.
7.- Adecuación dos materiais didácticos utilizados
8.- Adecuación do libro de texto
9.- Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias do mesmo
10.- Adecuación das pautas xerais para a avaliación continua: probas, traballos, etc.
11.- Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación
12.- Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final
13.- Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria
14.- Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes
15.- Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes
16.- Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares
17.- Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE
18.- Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas
19.- Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso
20.- Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro
21.- Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.

Todos estes aspectos serán avaliados ao remate de cada avaliación e aqueles aspectos
valorados cunha puntuación de 3 ou inferior serán revisados e postos en práctica na
avaliación seguinte e incorporadas as respectivas modificacións á memoria final de
curso.



OBXECTIVOSOBXECTIVOS DEDE ETAPAETAPA ESOESO (curr(curríículoculo LOMCE)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 9discriminación 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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OBXECTIVOSOBXECTIVOS DEDE ETAPAETAPA BACBAC (curr(curríículoculo LOMCE)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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CompetenciasCompetencias claveclave currcurríículoculo LOMCELOMCE ESOESO ee BACHARELATO.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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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1ºESO.

Introdución e contextualización.

A materia de Bioloxía e Xeoloxía 1º da ESO debe contribuír a que o alumnado desenvolva as
competencias clave, poñendo especial énfases na competencia científica en todas as súas
dimensións, tratando de que o alumnado reflexione sobre situacións reais, recollida de datos,
curiosidade, motivación e tantos outros aspectos que o leven a un mellor desenvolvemento do
seu entorno e a un mellor benestar social.

A aprendizaxe das competencias clave, aínda que ligada ás áreas de coñecemento e aos
estándares de aprendizaxe fixados nelas, é global e adquirirase a partir da súa contextualización
en situacións reais do alumno para integrar os diferentes aprendizaxes.

Neste primeiro ciclo, o bloque de “Habilidades, destrezas e estratexias, metodoloxía
científica” e o bloque “Proxecto de investigación” son comúns a primeiro e a terceiro da ESO.
Dado que esta é unha materia de carácter científico, debemos ter sempre estes bloques como
marco de referencia no desenvolvemento do currículo ao longo de toda a etapa educativa.

En 1º da ESO o currículo parte do mundo macroscópico, máis concreto, observable e
identificable polo alumnado (como a Terra no Universo, a biodiversidade no planeta Terra e
os ecosistemas). Estes diferentes temas serán tratados na aula e a través de prácticas de
laboratorio nos grupos onde numericamente sexa posíbel, xa que non se contemplan
desdobres.

Así mesmo o manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, dado que o Centro dispón
de equipamento Abalar, será un valor engadido á formación teórica que se recolle nos
contidos.

No Centro se establecen para este curso 4 grupos de 1º da ESO. Dado que os nosos
alumnos/pertencen a un nivel socioeconómico medio-baixo, xunto á gran cantidade de
alumnos inmigrantes e de etnia xitana, fai que o desenvolvemento das clases sexa de xeito
difícil en moitos casos con condutas disruptivas que entorpecen a labor do profesorado o que
se traduce en malos resultados académicos.

Obxectivos.

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.
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Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Contidos, secuencia e temporalización.

Relación dos elementos curriculares.

Estes 3 apartados se contemplan nunha táboa, onde se reflicten obxectivos, contidos, criterios
de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias, temporalización e criterios de
cualificación para cada unha das unidades de cada materia impartida polo Departamento de
Bioloxía nos diferentes cursos da ESO.
Todos os estándares de aprendizaxe seleccionados para cada unidade teñen o mesmo peso
porcentual na cualificación.
O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables é o 50%.

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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UNIDADE 1: O UNIVERSO E O SISTEMA SOLAR

Obxectivos didácticos:
Identificar os principais compoñentes do Universo.(*)
Explicar as principais teoría sobre a orixe do Universo. (*)
Aplicar as unidades de lonxitude utilizadas para expresar distancias no Universo.
Describir o proceso de formación e de evolución dunha estrela.
Enumerar as principais características do Sol. (*)
Recoñecer os efectos do Sol sobre a Terra. (*)
Identificar algunha constelación ou estrela destacada.
Distinguir os métodos de orientación tradicionais e modernos.
Nomear os principais compoñentes do Sistema Solar. (*)
Indicar algunhas características dos diferentes planetas do Sistema Solar. (*)
Diferenciar entre cometas, asteroides e meteoritos. (*)
Construír unha liña do tempo sobre a evolución do Universo.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Utilización da terminoloxía propia do
estudo do Universo e do Sistema Solar.

 Procura e selección de información de
forma contrastada procedente de
diferentes fontes.

 Transmisión da información
seleccionada utilizando diversos
soportes.

 Elaboración de textos en diversos
soportes coidando os seus aspectos
formais.

 Argumentación aplicando información
de carácter científico.

 Exposición pública das conclusións
dos seus estudos, experiencias ou
proxectos.

 Participación en intercambios
comunicativos (debates, entrevistas,
conversacións, etc.)

 Xustificación da influencia da ciencia
nas actividades humanas.

 As normas de comportamento e de
seguridade no laboratorio.

 O coidado dos materiais e dos
instrumentos propios do laboratorio.

- Coñecer o vocabulario

científico específico e

utilizalo correctamente nun

contexto técnico, de acordo co

nivel de complexidade

traballado na aula.

- Buscar e analizar

información científica,

incorporando os resultados

desta análise para formar unha

opinión propia sólida e

coherente.

- Identifica o vocabulario específico de

cada ámbito e úsao de forma correcta e

con rigor cando se expresa verbalmente

ou por escrito.

.

- É capaz de localizar e seleccionar a

información científica necesaria, a partir

da consulta de diferentes fontes.

- Transmite sen problema a información

que buscou e seleccionou, usando

diferentes soportes.

- Utiliza a información analizada para

formar unha opinión propia respecto a un

tema específico, integrando diferentes

conceptos de forma rigorosa e coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

3 Sesións

- Apartado específico
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Bloque 2

 Universo.

 Teorías sobre a orixe do Universo

 As distancias no Universo.

 As estrelas.

 A evolución das estrelas.

 Sol.

 As constelacións.

 Sistema Solar.

 Os planetas do Sistema Solar.
 Cometas, asteroides, meteoritos.

- Coñecer as principais teorías

sobre a orixe do Universo e a

formación das galaxias, e

definir a materia que forma

parte do Universo.

- Explicar a organización do

Sistema Solar, describindo os

compoñentes esenciais que o

forman, e explicar como ese

coñecemento evolucionou ao

longo dos últimos séculos.

- Coñece e describe as teorías existentes

sobre a orixe do Universo.

- Identifica os compoñentes do Sistema

Solar e describe as características

principais.

CMCCT

CAA

CSIEE

4 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 A integración e aplicación das

destrezas propias do método científico.

 A formulación de problemas como

punto de partida dunha investigación

documental ou experimental.

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos

- Recoñecer as diferentes

etapas que son características

do método científico:

proposición de hipóteses,

deseño experimental, etc.

- Traballar en equipo e

preparar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos.

- Analiza os resultados dun experimento e

extrae as conclusións adecuadas.

- Elabora con coherencia un informe

científico..

CSIEE

CD

CCL

CMCCT

2 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 2: A TERRA E A LÚA

Obxectivos didácticos:
Indicar as características xerais da Terra como planeta. (*)
Comparar as teorías do xeocentrismo e do heliocentrismo. (*)
Describir os movementos de translación e de rotación da Terra. (*)
Relacionar os movementos da Terra co número de horas de luz diarias e as estacións.
Identificar as principais capas da Terra relacionadas coa vida. (*)
Describir a Lúa e a súa superficie. (*)
Explicar a orixe das dúas caras da Lúa.
Describir as fases lunares relacionándoas co movemento da Lúa. (*)
Identificar os diferentes tipos de eclipses. (*)
Indicar a orixe das mareas e os seus diferentes tipos.
Observar a Lúa anotando as súas características.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Utilización da terminoloxía específica

da Terra e da Lúa.

 Procura e selección de información de

forma contrastada procedente de

diferentes fontes.

 Transmisión da información

seleccionada utilizando diversos

soportes.

 Elaboración de textos en diversos

soportes coidando os seus aspectos

formais.

 Argumentación aplicando información

de carácter científico.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou

proxectos.

 Participación en intercambios

comunicativos..

 Xustificación da influencia da ciencia

nas actividades humanas.

 Aplicación das normas de

comportamento e de seguridade.

 O coidado dos materiais e dos

instrumentos individuais e colectivos.

- Coñecer o vocabulario

científico específico do tema e

utilizalo correctamente nun

contexto técnico, de * na* dó

co nivel de complexidade

traballado na aula.

- Buscar e analizar

Información científica

incorporando os

resultados desta análise para

formar * na opinión propia

sólida e coherente

- Recoñece o vocabulario específico de

cada ámbito e úsao de forma correcta e

con rigor cando se expresa verbalmente

ou por escrito.

- Localiza e selecciona a información

científica necesaria, a partir da consulta

de diferentes fontes.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Fórmase unha opinión propia respecto a

un tema específico utilizando a

información analizada e integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa e

coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

3 sesións

- Apartado específico
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Bloque 2

 A Terra.

 xeocentrismo e o heliocentrismo.

 Os movementos de rotación e

translación.

 número de horas de luz diarias e as

estacións.

 A Terra, un planeta habitable.

 A Lúa.

 A cara oculta da Lúa.

 A Lúa xira arredor da Terra.

 As eclipses.

 As mareas.

- Coñecer as principais

hipótesis sobre a organización

do Sistema Solar e analizar os

movementos da Terra e as

súas consecuencias.

- Describir as principais

características externas da

Lúa, os seus movementos de

rotación e translación e os

fenómenos astronómicos e

planetarios derivados destes

movementos.

- Describe as características da Terra

como planeta do Sistema Solar.

- Analiza os principais fenómenos

relacionados coa dinámica da Lúa.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 A integración e aplicación das

destrezas propias

 do método científico.

 A proposición e avaliación de hipótesis

 relacionadas co sistema Terra-Lúa.

 A formulación de problemas como

punto de

 partida dunha investigación

documental ou

 experimental.

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

. Utilizar o método científico

para analizar diferentes

aspectos relacionados coas

características e coa dinámica

da Terra e da Lúa.

- Preparar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos.

- Propón hipóteses, analiza información e

argumenta sobre a información

dispoñible.

- Elabora con coherencia un informe

científico..

CSIEE

CD

CMCCT

CCL

2 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 3: A XEOSFERA E OS SEUS COMPOÑENTES: OS MINERAIS E AS ROCHAS

Obxectivos didácticos:
Recoñecer as diferentes capas da estrutura interna da Terra. (*)
Analizar a composición química da Terra e da codia terrestre.
Enumerar as características da materia mineral. (*)
Recoñecer as principais propiedades dos minerais. (*)
Explicar o uso dalgúns minerais habituais.
Diferenciar unha rocha dun mineral. (*)
Clasificar unha rocha segundo a súa orixe. (*)
Recoñecer as principais rochas sedimentarias, magmáticas e metamórficas.
Describir o ciclo das rochas. )*)
Explicar os métodos de explotación das rochas.
Indicar o uso das principais rochas con interese económico.
Identificar as principais rochas de Galicia. (*)
Estudar experimentalmente a densidade e a dureza dun mineral. (*)

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Definición de termos científicos

relacionados coa xeosfera, os minerais

e as rochas.

 Procura e selección de información de

forma contrastada procedente de

diferentes fontes.

 Transmisión da información utilizando

diversos soportes.

 Elaboración de textos en diversos

soportes coidando os seus aspectos

formais.

 Argumentación aplicando información

de carácter científico.

 Exposición das conclusións dos seus

estudos, experiencias ou proxectos.

 Participación en intercambios

comunicativos (debates, entrevistas,

conversacións, etc.)

 Xustificación da influencia da ciencia

nas actividades humanas.

 As normas de comportamento e de

seguridade no laboratorio.

 O coidado dos materiais e os

instrumentos propios do laboratorio.

- Utilizar correctamente os

termos científicos específicos

do tema considerando o

contexto técnico e o nivel de

complexidade traballado na

aula.

- Buscar e analizar

información científica,

incorporando os resultados

desta análise para formar unha

opinión propia sólida e

coherente.

- Recoñece o vocabulario específico de

cada ámbito e úsao de forma correcta e

con rigor cando se expresa verbalmente

ou por escrito.

- Consulta diversas fontes, en diferentes

formatos, para localizar e seleccionar a

información científica necesaria.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou, realizando textos, debuxos,

esquemas, etc.

- Integra, de forma rigorosa e coherente,

diferentes coñecementos para formarse

unha opinión propia respecto a un tema

específico.

CCL

CAA

CSIEE

CD

4 sesións

Apartado específico
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Bloque 2

 A estrutura interna da Terra.

 A composición química da Terra.

 A materia mineral.

 A extracción de minerais.

 As propiedades dos minerais.

 O uso dos minerais.

 As rochas.

 As rochas sedimentaias.

 As rochas magmáticas e as

metamórficas.

 A explotación e o emprego das rochas.

- Distinguir as principais

capas da estrutura interna da

Terra, a súa localización

relativa, as súas propiedades e

a súa composición mineral.

- Enumerar as características

das rochas sedimentarias,

metamórficas e magmáticas,

recoñecendo as principais e as

súas aplicacións.

- Recoñece a estrutura da Terra e a súa

composición mineral

- Identifica os tres tipos de rochas, nomea

as principais e indica as súas utilidades.

CMCCT

CAA

CSIEE

5 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 A integración e aplicación das

destrezas propias do método científico.

 A proposición e avaliación de

hipóteses relacionadas coa xeosfera,

cos minerais e coas rochas.

 A formulación de problemas como

punto de partida dunha investigación

documental ou experimental.

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

- Aplicar o método científico

na investigación relacionada

coa xeosfera, cos minerais,

coas rochas e as súas

aplicacións.

- Realizar experimentos de

laboratorio seguindo as

normas de seguridade e de

traballo adecuadas.

- Coñece e aplica as diferentes etapas da

investigación científica.

- Obtén información a través de

experimentos de laboratorio.

CSIEE

CD

CCL

CMCCT

2 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 4: A ATMOSFERA

Obxectivos didácticos:
Describir a estrutura e a composición da atmosfera terrestre. (*)
Recoñecer os principais fenómenos atmosféricos e as súas consecuencias.
Explicar a importancia da atmosfera para os seres vivos. (*)
Recoñecer a función protectora da capa de ozono. (*)
Enumerar os principais contaminantes da atmosfera. (*)
Describir algúns tipos de contaminación atmosférica.
Relacionar as variables que inflúen no incremento do efecto invernadoiro.
Enumerar as medidas adoptadas para frear o quecemento global. (*)
Demostrar experimentalmente a existencia da presión atmosférica.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque1

 Utilización da terminoloxía específica

do estudo da atmosfera.

 Procura e selección de información de

forma contrastada procedente de

diferentes fontes.

 Transmisión da información

seleccionada utilizando diversos

soportes.

 Elaboración de textos relacionados coa

atmosfera coidando os seus aspectos

formais.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou

proxectos.

 Participación en intercambios

comunicativos (debates, entrevistas,

conversacións, etc.)

 Xustificación de influencia dla ciencia

nas actividades humanas.

 As normas de comportamento e de

seguridade no laboratorio.

 O coidado dos materiais e dos

instrumentos propios do laboratorio.

Empregar con precisión os

termos científicos

introducidos no ámbito da

atmosfera, tanto oralmente

como por escrito.

Localizar información técnica

e científica, valorala,

seleccionala, analizala e

contrastarla coas opinións dos

demais.

- Emprega o vocabulario específico de

cada ámbito e úsao de forma correcta e

con rigor cando se expresa verbalmente

ou por escrito.

- Localiza e selecciona a información

científica necesaria, a partir da consulta

de diferentes fontes.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Fórmase unha opinión propia respecto a

un tema específico utilizando a

información analizada e integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa e

coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

4 sesións

- Apartado específico
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Bloque 2

 A composición da atmosfera.

 A estrutura da atmosfera terrestre.

 Os fenómenos atmosféricos.

 Os mapas do tempo.

 A importancia da atmosfera.

 A capa protectora de ozono.

 A contaminación atmosférica.

 O smog e a chuvia ácida.

 O efecto invernadoiro.

 O quecemento global.

- Identificar as capas da

atmosfera, recoñecendo as

súas principais propiedades e

a súa relación coa dinámica

atmosférica.

- Recoñecer os principais

tipos de alteracións

atmosféricas e os procesos

antrópicos que favorecen a

contaminación do aire.

- Recoñece a estrutura, a composición e

os fenómenos relacionados coa

atmosfera.

- Analiza os principais tipos de

contaminación atmosférica e a súa

relación coa actividade humana.

CMCCT

CAA

CSIEE

4 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 A formulación de problemas como

punto de partida dunha investigación

documental ou experimental.

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

 Rigor na obtención dos datos

experimentais.

 Expresión precisa e clara dos

resultados e conclusións obtidas.

- Utilizar as formas propias da

investigación científica:

formulándose problemas,

propondo hipóteses,

rexistrando resultados, etc.

- Elaborar traballos seguindo

as pautas marcadas e

incluíndo os aspectos propios

da experimentación científica.

- Traballa aplicando o método científico.

- Redacta un informe científico con

rigorosidade e claridade.

CSIEE

CD

CCL

CMCCT

2 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 5: A HIDROSFERA

Obxectivos didácticos:
Distinguir os compartimentos terrestres que constitúen a hidrosfera. (*=
Describir o ciclo da auga. (*)
Relacionar a auga coa vida. (*)
Explicar algunhas ameazas naturais relacionadas coa auga.
Enumerar os usos da auga.(*)
Indicar medidas que contribúen a unha xestión sostible da auga.
Enumerar os procesos que poden contaminar a auga. (*)
Recoñecer os efectos das mareas negras. (*)
Explicar os procesos que permiten o abastecemento de auga.
Diferenciar entre potabilización e depuración da auga. (*)
Analizar experimentalmente o nivel de flotabilidade na auga salgada.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Definición de termos técnicos e

científicos relacionados coa hidrosfera.

 Procura e selección de información de

forma contrastada procedente de

diferentes fontes.

 Transmisión da información

seleccionada utilizando diversos

soportes.

 Elaboración de textos relacionados coa

hidrosfera coidando os seus aspectos

formais.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou

proxectos.

 Participación en intercambios

comunicativos (debates, entrevistas,

conversacións, etc.).

 Xustificación da influencia da ciencia

nas actividades humanas.

 As normas de comportamento e de

seguridade no laboratorio.

 O coidado dos materiais e dos

instrumentos propios do laboratorio.

- Coñecer o vocabulario

científico específico da

hidrosfera e utilizalo

correctamente nun contexto

técnico, de acordo co nivel de

complexidade que se traballou

previamente na aula.

- Buscar e analizar

información sobre a auga,

incorporando os resultados

desta análise para formar unha

opinión propia sólida e

coherente.

- Recoñece a terminoloxía propia da

hidrosfera e úsaa de forma correcta e con

rigor cando se expresa verbalmente ou

por escrito.

- A partir de diferentes fontes de

información sobre a hidrosfera,

selecciona aquela que necesita.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Fórmase unha opinión propia respecto a

un tema específico utilizando a

información analizada e integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa e

coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

4 sesións

- Apartado específico
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Bloque 2

 A hidrosfera.

 A distribución da auga na Terra.

 O ciclo da auga.

 A auga, fonte de vida.

 Os usos da auga.

 A xestión sostible da auga doce.

 A contaminación da auga doce e

salgada.

 O tratamento da auga

 As mareas negras

- Describir a distribución da

hidrosfera na Terra, recoñecer

as características da auga e

valorar a importancia da auga

para os seres vivos.

- Enumerar os principais usos

que facemos da auga, o seu

consumo sostible, a súa

contaminación de orixe

antrópico e describir as

necesarias técnicas de

depuración e potabilización.

- Recoñece as características xerais da

hidrofera e as particulares da auga.

- Analiza os principais usos da auga e as

accións antrópicas que a contaminan.

CMCCT

CAA

CSIEE

4 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 Observación de fenómenos,

interpretación de datos e elaboración

de conclusións.

 A integración e aplicación das

destrezas propias do método científico.

 A formulación de problemas como

punto de partida dunha investigación

documental ou experimental.

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

- Cotexar diferentes fontes de

información, en formato papel

e dixital, coa fin de

seleccionar os contidos máis

adecados para o traballo que

está levando a cabo.

- Elaborar informes que

reflicten a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos.

- Analiza e selecciona a información

sobre a hidrosfera que encontrou. -

Prepara informes de tipo técnico ou

científico..

CSIEE

CD

CCL

CMCCT

2 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 6: O MEDIO NATURAL. OS ECOSISTEMAS

Obxectivos didácticos:
Enumerar e relacionar os niveis de organización da materia viva. (*)
Diferenciar os factores dun ecosistema. (*)
Describir os principais ecosistemas acuáticos e terrestres da súa contorna. (*)
Explicar os efectos dos factores abióticos sobre os seres vivos.
Distinguir entre factores físicos, químicos, climáticos e edáficos. (*)
Recoñecer os principais biomas da Terra. (*)
Propor exemplos das relacións intraespecíficas e interespecíficas que poden establecerse entre dous seres vivos. (*)
Enumerar as causas que orixinan desequilibrios nos ecosistemas.
Estudar un ecosistema aplicando métodos particulares da ecoloxía.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Definición de termos científicos

relacionados co medio natural e cos

ecosistemas.

 Procura e selección de información de

forma contrastada procedente de

diferentes fontes.

 Transmisión da información

seleccionada utilizando diversos

soportes.

 Elaboración de textos sobre os

ecosistemas coidando os seus aspectos

formais.

 Argumentación aplicando información

de carácter científico.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou

proxectos.

 Participación en intercambios

comunicativos (debates, entrevistas,

conversacións, etc.)

 Xustificación da influencia da ciencia

nas actividades humanas.

As normas de comportamento e de

seguridade no laboratorio.

- Coñecer o vocabulario

específico da organización

dos ecosistemas e utilizalo

correctamente, de acordo co

nivel de complexidade

traballado na aula.

- Buscar e analizar

información científica,

incorporando os resultados

desta análise para formar unha

opinión propia sólida e

coherente.

- Utiliza o vocabulario específico da

organización do medio natural e úsao de

forma correcta e con rigor cando se

expresa verbalmente ou por escrito.

- Busca e selecciona información

relacionada cos ecosistemas, a súa

organización e a súa dinámica.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou, mediante táboas, debuxos,

esquemas, etc.

- Fórmase unha opinión propia dalgúns

temas de bioloxía utilizando a

información analizada e integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa e

coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

4 sesións

- Apartado específico
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Bloque 4

 O medio natural.

 Os ecosistemas.

 Os principais ecosistemas da nosa

redonda.

 Os factores abióticos.

 Os biomas.

 Os factores bióticos.

 Os tipos de simbiose.

 O equilibrio nos ecosistemas.

 A conservación dos ecosistemas.

 A sustentabilidade.

- Coñecer a organización dos

ecosistemas, diferenciando

entre factores abióticos e

bióticos, e recoñecendo as

características dos principais

biomas.

- Enumerar as causas de

desequilibrio nos ecosistemas,

os efectos globais da

contaminación e as pautas de

sostibilidade.

- Describe a organización e o

funcionamento básico dos ecosistemas.

- Recoñece os desequilibrios que lles

poden afectar as ecosistemas e o

obxectivo da sostibilidade.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 A formulación de problemas como

punto de partida dunha investigación

documental ou experimental.

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

 O rigor na obtención dos datos

experimentais.

 Expresión precisa e clara dos

resultados e conclusións obtidas.

- Utilizar os principios

característicos do método

científico ao analizar unha

situación relacionada coa

organización dos ecosistemas.

- Preparar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos

- Deduce e argumenta a partir dos

coñecementos científicos básicos.

- Redacta un informe científico seguindo

as pautas indicadas.

CSIEE

CD

CCL

CMCCT

2 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 7: A BIODIVERSIDADE. OS SERES VIVOS MENOS COMPLEXOS.

Obxectivos didácticos:
Explicar os principios da teoría da evolución biolóxica. (*)
Recoñecer os fósiles como vestixios do pasado.
Distinguir os dominios e reinos de seres vivos.(*)
Interpretar a nomenclatura binomial. (*)
Enumerar especies españolas en perigo de extinción.
Identificar algunhas especies en perigo de extinción en Galicia. (*)
Describir a morfoloxía e a estrutura dunha bacteria. (*)
Distinguir as principais formas de vida das bacterias.
Explicar o papel dos microorganismos.
Enumerar as características propias dos virus. (*)
Recoñecer os grupos incluídos no reino Protoctista. (*)
Describir a estrutura, a nutrición e a reprodución dos fungos.
Distinguir os compoñentes dun lique.(*)
Utilizar unha clave de identificación de cogomelos.
Analizar un gráfico sobre a evolución da biodiversidade.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Definición do vocabulario científico

relacionado coa biodiversidade.

 Observación das bacterias produtoras

do iogur co microscopio.

 Argumentación das opinións propias

sobre a orixe da biodiversidade.

 Selección e análise de información

sobre a biodiversidade e a súa

clasificación.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de imaxes de diferentes

tipos de organismos.

 Transmisión da información

seleccionada utilizando diversos

soportes.

 Argumentación aplicando información

de carácter científico.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou proxectos.

- Coñecer o vocabulario

específico da biodiversidade e

utilizalo moi correctamente

nun contexto científico, de

acordo co nivel de

complexidade traballado

previamente na aula.

- Seleccionar e analizar

información científica,

incorporando os resultados

desta análise para formar unha

opinión propia sólida e

coherente

- Emprega o vocabulario específico da

biodiversidade e úsao de forma correcta e

con rigor cando se expresa verbalmente

ou por escrito.

- Obtén e analiza a información científica

necesaria, a partir da consulta de

diferentes fontes.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Argumenta unha opinión respecto a un

tema específico utilizando a información

analizada e integrando diferentes conceptos

de forma rigorosa e coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

3 sesións

- Apartado específico
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Bloque 3

 A biodiversidade.

 A orixe da biodiversidade.

 Os fósiles, vestixios do pasado.

 Os grupos de seres vivos.

 A nomenclatura binomial.

 O valor da biodiversidade.

 Especies españolas en perigo de

extinción.

 A biodiversidade en Galicia.

 As bacterias. O papel dos

microorganismos.

 As algas e os protozoos.

 Os fungos e os liques.

- Coñecer a orixe da

biodiversidade, a clasificación

dos seres vivos e os factores

que poden producir unha

perda de especies.

- Describir as principais

características dos organismos

máis sinxelos, as bacterias, os

protoctistas, os fungos e os

liques.

- Describe a orixe da biodiversidade e a

clasificación dos seres vivos.

- Recoñece as características propias dos

grupos de organismos máis sinxelos.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

 A formulación de problemas como

punto de partida dunha investigación

documental ou experimental.

 O rigor na obtención dos datos

experimentais.

 Expresión precisa e clara dos

resultados e conclusións obtidas.

- Resolver situacións

problemáticas relacionadas

coa biodiversidade natural

aplicando os principios do

método científico

- Preparar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos.

- Recolle información, analízaa e extrae

conclusións adecuadas.

- Elabora con coherencia un informe

científico.

CSIEE

CD

CCL

CMCCT

3 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 8: AS PLANTAS, OS SERES VIVOS MÁIS ARRAIGADOS

Obxectivos didácticos:
Enumerar as características xerais das plantas. (*)
Relacionar os musgos co proceso de formación do solo fértil.
Diferenciar entre plantas autóctonas e non autóctonas. (*)
Valorar as consecuencias da introdución de especies foráneas.
Describir a morfoloxía dos fentos. (*)
Recoñecer as particularidades dos bosques do Carbonífero. (*)
Interpretar as principais adaptacións das plantas á humidade, a luz e a falta de nutrientes. (*)
Diferenciar entre plantas con sementes ximnospermas e anxiospermas. (*)
Nomear as principais coníferas de altura.
Identificar experimentalmente as condicións para a xerminación dunha semente.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Definición do vocabulario científico

relacionado co reino das plantas.

 Selección e análise de información

sobre os grupos de plantas.

 Interpretación de táboas de datos e de

gráficos estatísticos sobre o reino das

plantas.

 Observación das condicións necesarias

para a xerminación das sementes.

 Argumentación das afirmacións sobre

a orixe e a evolución das plantas.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

- Utilizar o vocabulario propio

do tema das plantas nun

contexto científico,

elaborando textos e

explicacións claras e precisas.

- Formarse unha opinión

propia sólida e coherente a

partir da información

científica sobre plantas que

buscou e analizou.

- Recoñece o vocabulario específico dos

grupos de plantas e úsao de forma

correcta e con rigor cando se expresa

verbalmente ou por escrito.

- Localiza e selecciona a información

sobre plantas, a partir da consulta de

diferentes fontes.

- Expresa a información que buscou e

seleccionou, reali-zando gráficos,

debuxos, táboas, esquemas, presen-

tacións, etc.

- Fórmase unha opinión propia respecto a

diferentes temas relacionados coas

plantas utilizando a información

analizada e integrando diferentes

conceptos de forma rigorosa e coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

2 sesións

- Apartado específico
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Bloque 3

 A orixe e as características das plantas.

 A evolución das plantas.

 Os mofos e a formación do solo.

 As plantas autóctonas e as non

auctóctonas.

 As especies invasoras.

 As plantas con vasos condutores.

 Os fentos. Os bosques do Carbonífero.

 As plantas adáptanse ao medio.

 As plantas con sementes.

”.

- Recoñecer a orixe e as

principais características das

plantas que as diferencian

doutros grupos de seres vivos.

- Discutir o papel das

sementes na colonización do

medio terrestre por parte das

plantas e estudar

experimentalmente a súa

xerminación en diferentes

condicións ambientais.

- Explica a orixe, a evolución e as

características das plantas.

- Recoñece o papel das sementes no

desenvolvemento das plantas terrestres.

CMCCT

CAA

CSIEE

4 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 Observación de procesos biolóxicos

relacionados coas plantas e elaboración

de conclusións.

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

 A formulación de problemas como

punto de partida dunha investigación

documental ou experimental.

 Preparación de informes sobre

experimentos realizados con plantas.

- Aplicar as etapas

características do método

científico para estudar no

laboratorio os factores que

controlan o desenvolvemento

dun proceso.

- Organizar nun informe os

datos recompilados e os

resultados obtidos

- Realiza unha investigación científica

incluíndo a proposición de hipóteses e a

análise de resultados.

- Prepara un informe científico seguindo

as pautas sinaladas.

CSIEE

CMCCT

CCL

4 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 9: A DIVERSIDADE DO REINO ANIMAL. OS INVERTEBRADOS

Obxectivos didácticos:
Recoñecer as principais características dos invertebrados máis sinxelos. (*)
Describir o ciclo de vida da tenia.
Indicar as condicións de formación dos arrecifes de coral.
Valorar a importancia dos arrecifes de coral.
Explicar a estrutura corporal dos anélidos, os moluscos e os equinodermos. (*)
Recoñecer a importancia ecolóxica e económica do cultivo de mexillóns.
Enumerar as características xerais dos artrópodos. (*)
Diferenciar os principais grupos de artrópodos. (*)
Utilizar unha clave de clasificación de invertebrados.
Describir a morfoloxía propia dun insecto. (*)
Xustificar o éxito biolóxico dos insectos. (*)
Recoñecer exemplares dos principais grupos de insectos.
Investigar o hábitat da cochinilla de humidade.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Utilización de vocabulario científico

relacionado cos animais invertebrados.

 Análise de gráficos estatísticos sobre

diferentes características de grupos

invertebrados.

 Investigación sobre os factores que

inflúen no hábitat da cochinilla de

humidade.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de imaxes de diferentes

grupos de animais invertebrados.

 Valoración da importancia ecolóxica e

económica dos animais invertebrados.

 Transmisión da información

seleccionada utilizando diversos

soportes.

 Argumentación aplicando información

de carácter científico.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou

proxectos.

- Coñecer o vocabulario

específico dos grupos de

animais invertebrados e

utilizalo correctamente nun

contexto científico

.

- Buscar e analizar

información sobre os animais

invertebrados, incorporando

os resultados desta análise

para formar unha opinión

propia sólida e coherente.

- Emprega os termos que son propios da

zooloxía para expresarse verbalmente ou

por escrito sobre os animais

invertebrados.

- Consulta diferentes fontes para obter e

seleccionar a información científica ou

técnica necesaria.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou, realizando cálculos,

debuxos, esquemas, presentacións, etc.

- Debate sobre as afirmacións de tipo

científico que se lle propoñen

manifestando unha opinión propia,

utilizando a información analizada e

integrando diferentes conceptos de forma

rigorosa e coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

3 sesións

- Apartado específico
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Bloque 3

 Os invertebrados máis sinxelos.

 A tenia: un parasito viaxeiro.

 Os arrecifes de coral.

 Os anélidos, os moluscos e os

equinodermos.

 A importancia ecolóxica e económica

do cultivo de mexillóns.

 Os artrópodos.

 Clave de clasificación de

invertebrados.

 Os insectos. O éxito biolóxico dos

insectos.

 A diversidade dos insectos

- Coñecer as principais

características morfolóxicas,

fisiolóxicas e ecolóxicas dos

grupos de invertebrados dos

artrópodos.

- Describir as características

diferenciais dos principais

grupos de invertebrados

artrópodos considerando a súa

morfoloxía, a súa anatomía, a

súa fisioloxía e a súa relación

co ser humano.

- Describe as características básicas dos

invertebrados non artrópodos.

- Diferencia os artrópodos doutros

invertebrados e recoñece as

particularidades dos seus principais

grupos.

CMCCT

CAA

CSIEE

4 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

 Observación experimental de procesos

biolóxicos relacionados cos animais

invertebrados.

 Redacción de informes sobre

experimentos realizados con animais

invertebrados

- Comprobar

experimentalmente a relación

que hai entre unha variable

ambiental e o comportamento

dun animal invertebrado.

- Preparar un informe sobre

animais invertebrados que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados que

obtivo.

- Deduce a influencia da humidade no

hábitat da cochinilla de humidade.

- Elabora con coherencia un informe

científico.

CSIEE

CD

CCL

CMCCT

3 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 10: OS ANIMAIS MÁIS EVOLUCIONADOS. OS VERTEBRADOS

Obxectivos didácticos:
Enumerar as características xerais dos vertebrados. (*)
Interpretar un esquema sobre a aparición dos vertebrados.
Comparar as características dos peixes óseos e cartilaxinosos. (*)
Explicar as características xerais e as adaptacións dos anfibios. (*)
Distinguir entre anuros e urodelos. (*)
Recoñecer as adaptacións dos réptiles á terra firme.
Clasificar un réptil no grupo correspondente.
Enumerar as características xerais e as adaptacións das aves. (*)
Identificar os principais grupos de aves. (*)
Enumerar as características xerais dos mamíferos. (*)
Explicar as características propias dos seres humanos.
Identificar os principais grupos de mamíferos. (*)
Analizar experimentalmente os ósos dun vertebrado.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Emprego do vocabulario específico

que está relacionado cos animais

vertebrados.

 Compleción e análise de táboas de

datos sobre diferentes características de

grupos vertebrados.

 Selección e análise de información

sobre os grupos de animais

vertebrados.

 Investigación sobre as características

dos ósos dos vertebrados.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de debuxos e fotografías

de diferentes grupos de animais

vertebrados.

 Respecto polos animais valorando a

súa importancia ecolóxica e

económica.

 Argumentación aplicando información

de carácter científico.

- Empregar o vocabulario

propio dos diferentes grupos

de vertebrados nun contexto

científico, de acordo co nivel

de complexidade traballado

na aula.

- Obter e analizar información

sobre os vertebrados,

incorporando os resultados

desta análise para formar unha

opinión propia sólida e

coherente.

- Recoñece o vocabulario específico dos

animais vertebrados e úsao de forma

correcta e con rigor cando se expresa

verbalmente ou por escrito.

- Localiza e selecciona información sobre

animais vertebrados a partir da consulta

de diferentes fontes.

- Comunica a información que buscou e

seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Fórmase unha opinión propia respecto á

clasificación dos animais vertebrados

utilizando a información analizada e

integrando diferentes conceptos de forma

rigorosa e coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

3 sesións

- Apartado específico
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Bloque 3

 As características dos vertebrados.

 A orixe dos vertebrados.

 Os peixes: animais acuáticos.

 As quenllas e as raias.

 Os anfibios: características e

adaptacións.

 Os grupos de anfibios.

 Os réptiles: características e

adaptacións.

 Os grupos de réptiles.

 As aves e os grupos de aves.

 Os mamíferos.

 A evolución dos mamíferos e os seus

grupo

- Distinguir as características

anatómicas e fisiolóxicas e as

adaptacións que son propias

de cada grupo de vertebrados

non amnióticos.

- Recoñecer os principais

grupos de vertebrados

amnióticos xustificando as

súas características desde un

punto de vista adaptativo.

- Enumera as características e adaptacións

dos vertebrados non anmióticos.

- Clasifica réptiles, aves e mamíferos

considerando características e

adaptacións.

CMCCT

CAA

CSIEE

4 sesións

- Apartado específico

Bloque 5

 A formulación de problemas como

punto de partida dunha investigación

documental ou experimental.

 Análise experimental de estruturas

corporais de animais vertebrados.

 Preparación de informes relativos a

experimentos realizados sobre

características de vertebrados.

- Experimentar con materiais

de orixe biolóxica para

deducir propiedades e

características propias dos

animais vertebrados.

- Redactar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos nun traballo sobre os

vertebrados.

- Analiza a función dos diferentes

compoñentes do óso dos vertebrados.

- Prepara un informe científico.

CSIEE

CAA

CMCCT

CCL

3 sesións

- Apartado específico
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UNIDADE 11: A NUTRICIÓN DAS PLANTAS

Obxectivos didácticos:
Explicar o proceso da fotosíntese e os factores que inflúen nela. (*)
Relacionar a estrutura da folla coa fotosíntese. (*)
Enumerar os beneficios da fotosíntese. (*)
Recoñecer a taxa de fotosíntese en diversas partes da Terra.
Describir a obtención da auga e dos sales minerais necesarios para a fotosíntese. (*)
Relacionar os minerais coa fertilidade do solo.
Diferenciar entre fertilizantes químicos e orgánicos. (*)
Distinguir os sistemas de transporte de substancias nas plantas. (*)
Enumerar os factores que inflúen na transpiración das plantas. (*)
Demostrar experimentalmente a presenza de amidón nas follas.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Utilización do vocabulario específico

que está relacionado coa nutrición das

plantas.

 Interpretación de gráficos sobre

factores que lle afectan á fotosíntese.

 Selección e análise de información

sobre a nutrición das plantas.

 Demostración da presenza de almidón

nas follas das plantas.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de debuxos e fotografías

relacionadas coa nutrición das plantas.

 Valoración da importancia ecolóxica e

económica das plantas.

 Argumentación de carácter

científiconas súas exposicións tanto

orais como escritas.

 Presentacións públicas aplicando

tecnoloxías TIC.

- Coñecer o vocabulario

específico da nutrición das

plantas e utilizalo

correctamente nun contexto

técnico, de acordo co nivel de

complexidade da etapa.

- Buscar e analizar

información sobre a nutrición

vexetal, incorporando os

resultados desta análise para

formar unha opinión propia

sólida e coherente.

- Interpreta o vocabulario específico da

nutrición das plantas e úsao de forma

correcta e con rigor cando se expresa

verbalmente ou por escrito.

- Busca e selecciona información sobre a

fotosíntese, a partir dla consulta de

diferentes fontes.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Utiliza a información científica para

formarse unha opi-nión propia respecto á

nutrición das plantas empregando a

información analizada.

CCL

CAA

CSIEE

CD

3 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 A fotosíntese e a nutrición das plantas.

 A estrutura da folla e a fotosíntese.

 Os beneficios da fotosíntese.

 As substancias necesarias para a

fotosíntese.

 Os minerais e o chan.

 O uso de compostos químicos na

agricultura.

 As consecuencias do uso de

fertilizantes.

 O transporte de substancias pola

planta.

 Os factores que inflúen na

transpiración das plantas.

 O amidón das follas.

- Coñecer as substancias que

son necesarias para realizar a

fotosíntese e os factores que

condicionan a nutrición

vexetal.

- Describir algúns procesos

que condicionan a nutrición

vexetal e o transporte de

substancias polo interior das

plantas.

- Recoñece os substratos e os produtos da

fotosíntese e os factores que a

condicionan.

- Describe o sistema de transporte de

nutrientes no interior da planta..

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.

Bloque 5

 A integración e aplicación das

destrezas propias do método científico.

 A proposición e avaliación de

hipóteses relacionadas coa nutrición

das plantas.

 Análise experimental da presenza de

almidón en follas de plantas.

 Elaboración de informes sobre

diferentes aspectos da nutrición das

plantas.

- Planificar as etapas dunha

investigación para que o

experimento realizado permita

obter resultados concluíntes.

- Preparar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos.

- Deseña e realiza un experimento

relacionad coa nutrición vexetal.

- Elabora un informe científico sobre a

nutrición das plantas.

CSIEE

CD

CCL

CMCCT

2 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 12: A NUTRICIÓN DOS ANIMAIS

Obxectivos didácticos:
Diferenciar entre a dixestión intracelular e extracelular dos animais. (*)
Explicar a alimentación en diversos grupos de invertebrados.
Nomear os animais segundo a súa estratexia de alimentación. (*)
Describir a alimentación das arañas e as estrelas de mar.
Distinguir entre aparellos circulatorios pechados e abertos. (*)
Recoñecer as particularidades do corazón en diversos grupos de animais.(*)
Describir os catro tipos básicos de intercambio de gases co exterior. (*)
Diferenciar os mecanismos de excreción dos invertebrados e vertebrados. (*)
Explicar a composición dos líquidos corporais.
Propor exemplos de mecanismos de eliminación de sales nos animais.
Comparar experimentalmente a presión arterial e venosa.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Utilización do vocabulario específico

que está relacionado coa nutrición dos

animais.

 Interpretación de gráficos sobre

características da nutrición animal.

 Selección e análise de información

sobre a función de nutrición dos

animais.

 Comparación experimental da presión

arterial e a presión venosa.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de debuxos e fotografías

relacionadas coa nutrición dos animais.

 Transmisión da información

seleccionada utilizando varios soportes

 Elaboración de textos relacionados coa

nutrición animal coidando os seus

aspectos formais.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou

proxectos.

- Coñecer os termos

científicos relativos á

nutrición dos animais e

utilizalos correctamente nun

contexto técnico, segundo o

nivel de complexidade

traballado na aula.

- Formarse unha opinión

propia sólida e coherente

buscando e analizando

información científica sobre a

nutrición dos animais.

- Recoñece o vocabulario técnico que se

emprega na nutrición dos animais e úsao

de forma correcta e con rigor cando se

expresa verbalmente ou por escrito.

- Localiza e selecciona datos sobre a

nutrición animal, a partir da consulta de

diferentes fontes.

- Comunica a información que buscou e

seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Fórmase unha opinión propia sobre a

nutrición dos animais utilizando a

información analizada e integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa e

coherente.

CCL

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 A alimentación dos animais.

 A alimentación nos invertebrados.

 As estratexias alimentarias dos

animais.

 O aparato circulatorio dos animais.

 O corazón dos animais.

 A respiración dos animais.

 A excreción nos invertebrados e os

mamíferos.

 A composición dos líquidos corporais.

 A eliminación de sal nos animais.

- Recoñecer os diferentes

tipos de nutrición dos animais

e explicar as principais

estratexias que utilizan para

obter alimento.

- Relacionar e describir as

características e as funcións

de diversos aparellos

corporais (dixestivo,

circulatorio, respiratorio e

excretor) coa función de

nutrición propia dos animais.

- Describe as principais estratexias de

alimentación dos animais.

- Relaciona a función de nutrición dos

animais con diferentes aparellos

corporais.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.

Bloque 5

 A integración e aplicación das

destrezas propias do método científico.

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

 Análise experimental das presións

arterial e venosa do aparello

circulatorio.

 Preparación de informes que describen

observacións e experimentos sobre a

nutrición dos animais.

- Extraer e organitzar

resultados cuantitativos dunha

experiencia relacionada coa

función de nutrición que teñen

os animais.

- Presentar un informe sobre

algún aspecto da nutrición

animal que reflicta a

aplicación do método

científico.

- Aplica as principais normas da

investigación científica para realizar un

experimento.

- Prepara con coherencia un informe

científico..

CSIEE

CD

CCL

CMCCT

2sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 13: OS SERES VIVOS RELACIÓNANSE CO MEDIO

Obxectivos didácticos:
Diferenciar algúns tipos de sistemas nerviosos dos invertebrados. (*)
Explicar a estrutura do sistema nervioso dos vertebrados. (*)
Nomear os principais tipos de receptores sensoriais e recoñecer a súa función.
Interpretar algunhas adaptacións dos órganos dos sentidos dos animais. (*)
Distinguir entre comportamentos innatos e adquiridos. (*)
Describir un reflexo condicionado.
Comparar os sistemas nervioso e endócrino. (*)
Explicar o mecanismo de funcionamento que utilizan as hormonas.
Describir algúns tropismos e relacionalos coas hormonas vexetais. (*)
Propor exemplos de nastias.
Enumerar os usos comerciais que teñen as hormonas vexetais.
Relacionar a floración co fotoperíodo. (*)
Identificar experimentalmente a parte da planta sensible á luz.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Emprego dos termos relacionados coa

función de relación dos seres vivos.

 Transmisión da información utilizando

diversos soportes.

 Elaboración de textos sobre a función

de relación dos organismos coidando

os seus aspectos formais.

 Argumentación aplicando información

de carácter científico.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou

proxectos.

 Participación en intercambios

comunicativos.

 Interpretación dun esquema que

representa un tropismo dunha e planta.

 Análise dunha táboa de datos sobre o

peso do cerebro dos vertebrados.

 Demostración da sensibilidade á luz de

determinadas partes dunha planta.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Interpretación de debuxos e fotografías

do sistema nervioso dos animais.

- Coñecer o vocabulario

científico utilizado na función

de relación dos seres vivos e

usalo correctamente nun

contexto técnico.

- Buscar e analizar

información científica,

incorporando os resultados

desta análise para formar unha

opinión propia sólida e

coherente.

- Identifica os termos científicos da

función de relación e úsaos de forma

correcta e con rigor cando se expresa

verbalmente ou por escrito.

- Busca e selecciona datos sobre a

función de relación dos seres vivos, a

partir da consulta de diferentes fontes.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Utiliza a información obtida para

formarse unha opinión propia respecto a

procesos relacionados coa función de

relación dos seres vivos.

CCL

CAA

CSIEE

CD

3 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 As respostas dos animais aos

estímulos.

 O sistema nervioso dos vertebrados.

 Os receptores e os órganos dos

sentidos.

 As adaptacións dos órganos dos

sentidos.

 Comportamentos innatos e adquiridos.

 Os reflexos condicionados.

 O sistema endócrino.

 As hormonas e as feromonas.

 As respostas das plantas aos estímulos.

 As hormonas vexetais



- Coñecer as bases anatómicas

da función de relación nos

animais e distinguir os seus

efectos no seu

comportamento.

- Describir os principais

procesos involucrados na

función de relación das

plantas, distinguindo

tropismos e nastias, e valorar

a súa importancia económica

para a nosa sociedade.

- Recoñece o papel dos sistemas nervioso

e endócrino na función de relación dos

animais.

- Analiza os principais procesos que lle

permiten á planta relacionarse co seu

medio.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.

Bloque 5

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

 Comprobación experimental de

procesos de relación nas plantas.

 Presentación de informes sobre

experimentos que rexistren a función

de relación en seres vivos.

- Planificar un experimento

relacionado coa función de

relación dos seres vivos e

organizar e interpretar os seus

resultados.

- Deseñar e elaborar un

informe que reflicta a

metodoloxía aplicada e os

resultados obtidos.

- Planifica un experimento para

comprobar a hipótese formulada.

- Elabora con coherencia un informe

científico..

CSIEE

CCL

2 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 14: OS SERES VIVOS FORMAN COPIAS. A REPRODUCIÓN DAS PLANTAS

Obxectivos didácticos:
Diferenciar entre reprodución sexual e asexual. (*)
Enumerar as fases da reprodución sexual. (*)
Explicar os diferentes tipos de reprodución asexual. (*)
Describir a reprodución asexual nas plantas.
Recoñecer as partes da flor das anxiospermas. (*)
Distinguir as etapas na vida das plantas.
Interpretar o ciclo de vida das plantas.
Describir os procesos de polinización e fecundación. (*)
Explicar os procesos que transforman as flores en sementes e froitos. (*)
Xustificar a coevolución das plantas e os animais polinizadores. (*)
Valorar a importancia das abellas para a polinización.
Observar experimentalmente como xerminan os grans de pole.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Utilización do vocabulario específico

que está relacionado coa reprodución

das plantas.

 Transmisión da información

seleccionada utilizando diversos

soportes.

 Elaboración de textos sobre a función

de reprodución das plantas coidando os

seus aspectos formais.

 Argumentación aplicando información

de carácter científico.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou

proxectos.

 Observación da xerminación de grans

de pole co microscopio.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de debuxos e fotografías

de reprodución das plantas.

 Valoración da importancia ecolóxica e

económica das abellas e dos insectos.

- Identificar os termos

específicos da reprodución

das plantas e utilizalos

correctamente dentro dun

contexto científico.

- Formarse unha opinión

propia sólida e coherente

mediante a procura e análise

de información científica

sobre a reprodución das planta

- Recoñece o vocabulario específico da

reprodución das plantas e úsao usa de

forma correcta e con rigor cando se

expresa verbalmente ou por escrito.

- Localiza e selecciona a información

científica necesaria, a partir da consulta

de diferentes fontes.

- Comunica a información que buscou e

seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Fórmase unha opinión propia respecto á

reprodución das plantas utilizando a

información analizada e integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa e

coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

4 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 A reprodución das plantas.

 Os tipos de reprodución.

 A reprodución asexual nas plantas.

 A flor, o órgano reprodutor das plantas

superiores.

 As distintas etapas na vida das plantas.

 Os ciclos de vida das plantas.

 A polinización e a fecundación.

 A transformación das flores en

sementes e froitos.

 Os animais polinizadores.

 As abellas e a polinización.

- Diferenciar os tipos de

reprodución, asexual e sexual,

que son característicos dos

seres vivos en xeral e das

plantas en particular.

- Identificar as distintas etapas

do ciclo biolóxico dunha

planta superior describindo os

procesos involucrados en cada

unha delas: polinización,

fecundación, xerminación,

etc.

- Distingue os principais tipos de

reprodución das plantas.

- Analiza con detalle as etapas do ciclo

biolóxico das plantas superiores..

CMCCT

CAA

CSIEE

5 sesións

- Apartado específico.

Bloque 5

 A integración e aplicación das

destrezas propias do método científico.

 Experimentación sobre a xerminación

observada dos grans de pole.

 Preparación de informes sobre

procesos que forman parte da

reprodución das plantas.

- Interpretar as observacións

científicas realizadas

utilizando os materiais e os

instrumentos de laboratorio

adecuados.

- Preparar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos no estudo da

reprodución das plantas.

- Emprega con precisión os instrumentos

de laboratorio.

- Prepara un informe aplicando criterios

científicos.

CMCCT

CSIEE

CCL

3 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 15: A REPRODUCIÓN DOS ANIMAIS

Obxectivos didácticos:
Recoñecer diferentes tipos de reprodución asexual nos animais. (*)
Nomear as células e os órganos da reprodución sexual nos animais. (*)
Explicar os tipos de fecundación e de ovos que producen os animais. (*)
Describir a partenoxénese e propor algúns exemplos.
Indicar as particularidades da reprodución dos peixes e dos anfibios. (*)
Explicar o instinto reprodutor do salmón.
Enumerar as particularidades da reprodución dos réptiles e das aves. (*)
Propor exemplos de rituais de cortexo nas aves.
Analizar o ciclo de vida nos animais.
Distinguir os tipos de metamorfose dos insectos. (*)
Indicar as particularidades da reprodución dos mamíferos. (*)
Recoñecer o período de celo dos mamíferos.
Observar a reprodución dos caracois.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de Avaliación

Bloque 1

 Utilización do vocabulario específico

que está relacionado coa reprodución

dos animais.

 Interpretación de táboas de datos sobre

a reprodución dos animais.

 Observación do comportamento

reprodutivo dos caracois.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Coidado dos seres vivos que se utilizan

na aula e no laboratorio.

 Interpretación de debuxos e fotografías

relacionadas coa reprodución dos

animais.

 Transmisión da información

seleccionada utilizando varios soportes

 Elaboración de textos sobre a función

de reprodución dos animais coidando

os seus aspectos formais.

 Argumentación aplicando información

de carácter científico.

 Exposición pública das conclusións

dos seus estudos, experiencias ou

proxectos.

- Coñecer el vocabulario

específico da reprodución dos

animais e utilizalo

correctamente dentro dun

contexto científico

.

- Buscar e analizar

información sobre a

reprodución dos animais,

incorporando os resultados

desta análise para formar unha

opinión propia sólida e

coherente

- Usa de forma correcta e con rigor,

cando se expresa verbalmente o por

escrito, o vocabulario propio da

reprodución dos animais.

- Consulta de diferentes fontes para

localizar e seleccionar a información

científica solicitada.

- Transmite a información que buscou e

seleccionou, realizando táboas, debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Opina respecto á reprodución dos

animais utilizando a información

analizada e integrando diferentes

conceptos de forma coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

5 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 A reprodución dos animais.

 A fecundación e o desenvolvemento do

embrión.

 A partenoxénese.

 A partenoxénese na reprodución das

abellas.

 A reprodución dos peixes e dos

anfibios.

 O instinto reprodutor do salmón.

 A reprodución dos réptiles e das aves.

 Os rituais de cortexo nas aves.

 Os ciclos de vida dos animais.

 A reprodución dos mamíferos.

- Distinguir as diferentes

modalidades e procesos de

reprodución que son

característicos dos animais de

forma xeral.

- Comparar os tipos de

reprodución dos grupos de

vertebrados (peixes, anfibios,

réptiles, aves e mamíferos)

recoñecendo diferentes

aspectos morfolóxicos,

fisiolóxicos e etolóxicos.

- Recoñece as diferentes modalidades de

reprodución dos animais.

- Profundiza nas particularidades da

reprodución dos vertebrados.

CMCCT

CAA

4 sesións

- Apartado específico.

Bloque 5

 A planificación e realización de

proxectos de investigación, individuais

ou colectivos.

 Análise experimental de

comportamentos reprodutivos nos

animais.

 Presentación de informes sobre

procesos relacionados coa reprodución

dos animais.

- Realizar a observación dun

proceso natural relacionado

coa reprodución dos animais e

analizar os resultados obtidos

para extraer conclusións.

- Presentar un informe sobre a

reprodución dos animais que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos.

- Realiza deducións a partir dos datos

experimentais obtidos.

- Elabora con coherencia un informe

científico.

CSIEE

CD

CCL

3 sesións

- Apartado específico.



Metodoloxía didáctica.
O estudo das Ciencias da Natureza terá en conta os seguintes aspectos:
- Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, de forma que a súa
presentación estea encamiñada á interpretación do medio por parte do alumno e a
conseguir as competencias básicas propias desta materia, o que implica empregar unha
metodoloxía baseada no método científico.
- Conseguir unha aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que os
contidos/coñecementos poidan ser aplicados polo alumno ao entendemento do seu
medio natural máis próximo (aprendizaxe de competencias) e ao estudo doutras
materias.
- Promover unha aprendizaxe construtiva, de forma que as aprendizaxes sexan
consecuencia unhas doutras.
- Tratar temas básicos, axeitados ás posibilidades cognitivas individuais dos alumnos.
- Favorecer o traballo colectivo entre os alumnos.
* Para tratar adecuadamente os contidos desde a perspectiva dos estándares de
aprendizaxe e para contribuír á adquisición de determinadas competencias, a proposta
didáctica e metodolóxica debe ter en conta a concepción da ciencia como actividade en
permanente construción e revisión, e ofrecer a información necesaria realzando o papel
activo do alumno no proceso de aprendizaxe mediante diversas estratexias:
- Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e investigación científicas,
convidarlle a empregalos e reforzar os aspectos do método científico correspondentes a
cada contido.
- Xerar escenarios atractivos e motivadores que lle axuden a vencer unha posible
resistencia apriorística ao seu achegamento á ciencia.
- Propor actividades prácticas que o sitúen fronte ao desenvolvemento do método
científico, proporcionándolle métodos de traballo en equipo e axudándoo a enfrontarse
co traballo/método científico que o motive para o estudo.
- Combinar os contidos presentados expositivamente, mediante cadros explicativos e
esquemáticos a través de cursos na aula virtual, nos que a presentación gráfica é un
importante recurso de aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión
inmediatos do alumno senón a obtención dos obxectivos da materia (e, en consecuencia,
de etapa) e das competencias básicas.

As principais estratexias empregadas son:

-Exposición esquemática de contidos na aula virtual por parte do profesor
-Realización de tarefas de aula adaptadas á programación
-Realización de probas escritas: 2 probas por trimestre
-Uso da Biblioteca nas lecturas complementarias e no Proxecto Lector
-Valoración da observación de aula: participación, respeto e interese
-Avaliación do caderno de clase solicitado aleatoriamente
-Establecer grupos de traballo homoxéneos para tarefas grupais
-Grao de participación en proxectos TIC
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción.
Avaliación inicial.
Valoraremos os coñecementos previos tendo en conta a programación de cada nivel da

ESO establecendo se:

 Son suficientes.
 Se deben mellorar.
 Se se descoñecen.

Se levará a cabo un tipo de proba individual que constará de 20 preguntas que abarcan
todas as competencias nun grao de desenvolvemento mínimo.

Cos resultados da avaliación inicial estableceránse as medidas curriculares que os
profesores do departamento estimemos oportunas, distinguindo entre aqueles
alumnos/as que poidan seguir o curso de referencia e aqueles que o deban afrontar con
medidas de reforzo, sexan programas específicos de apoio ou adaptacións curriculares.
Avaliación continua e ordinaria:
Ao longo do curso están previstas tres avaliacións que coincidirán cos períodos
anteriores ás vacacións de Nadal, Semana Santa e verán. Estos condicionamentos
obligan a dividir as programacións do curso por trimestres. Ditas avaliacións terán lugar
nas datas programadas pola Xefatura de Estudos.
Dentro da avaliación continua e ordinaria se valorarán a través dos estándares de
aprendizaxe, indicando en cada caso o nivel de logro acadado os contidos e as destrezas.
empregando os seguintes instrumentos:.
Avaliación de contidos :
- Probas escritas
- Pregunata orais na clase
- Traballos individuais de temas da realidade diaria
- Traballos en grupo
Avaliación de procedimentos:
- Formas de intervención na clase
- Comentarios de videos didácticos
- Desenvolvemento do traballo experimental no laboratorio
- Participación nas actividades complementarias
- Capacidade de expresarse correctamente por escrito e oralmente
Avaliación da actitude:
- Grao de interese amosado, esforzo e participación
- Cuidado do material
- Puntualidade
- Comportamento respetuoso co resto dos compañeiros e co profesor
Todos estes epígrafes están contemplados especificamente nos instrumentos de
avaliación especificados para cada unidade cun peso porcentual distinto adaptado a
cada unidade..
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RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO.

Ao remate da avaliación e despois de seren enviadas as cualificacións ós pais, os alumnos que
non acaden os obxectivos mínimos a pesares das medidas individuais adoptadas, realizarán un
control escrito de recuperación da avaliación da materia avaliada con menos de 5 puntos.
Estas probas terán lugar, despois das vacacións de Nadal, despois de Semana Santa e a final
de curso, e como consta especificado noutro capítulo, para poder superar a materia os
alumnos deben superar as tres avaliacións, xa que non é unha materia de contidos progresivos.
Estas probas constarán dun número variable de preguntas (entre 10 e 20), e serán dos contidos
mínimos establecidos.

Avaliación final.

Finalmente, no mes de xuño e coincidindo coa recuperación da 3ª avaliación, os alumnos/as
poderán recuperar unha vez mais as avaliacións non recuperadas, sempre e cando non teñan
toda a materia suspensa, xa que non se trata dunha proba de suficiencia global.
A nota final será a media aritmética das notas das 3 avaliacións.

Avaliación extraordinaria:

Os alumnos suspensos na convocatoria extraordinaria de xuño e segundo a lexislación vixente,
realizarán unha única proba escrita en setembro, para a súa avaliación, que será de todos os
contidos impartidos no mesmo curso académico e segundo consta na memoria final de curso.
Esta proba constará dun número variable de exercicios (entre 10 e 20), e deles a metade dos
exercicios corresponderán a preguntas incluídas nos obxectivos mínimos. Todas as preguntas
da proba terán o mesmo valor, e serán avaliadas na súa totalidade sobre 10 puntos.
Nesta convocatoria a nota do alumno/a será unicamente a nota da proba extraordinaria.
Así mesmo, a citada proba terá lugar nos primeiros días do mes de setembro, na data e hora
establecida pola xefatura de estudos e aprobada polo Claustro de Profesores.

Recuperación e avaliación de pendentes.
O programa do Departamento se divide en dúas avaliacións e unha proba final de
recuperación.
Para cada unha das avaliacións os alumnos/as cumplimentarán uns caderniños elaborados
polos profesores do Departamento que serán repartidos ao inicio de cada unha das avaliacións.
Posteriormente unha vez cumplimentados, serán devoltos ao profesor para a súa correción.
1ª Avaliación: Data límite de entrega dos caderniños: 31 de outubro
Data de devolución polo profesor: 6 de Novembro.
2ª Avaliación: Data límite de entrega de caderniños: 31 de xaneiro
Data de devolución polo profesor: 5 de Febreiro.

Non se recollerán caderniños cumplimentados despois das datas sinaladas. Esas son as
datas límites de entrega. Poden ser entregados antes.

AVALIACIÓN DO PROGRAMA

NIVEL: 1° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 8º, 9, 10º, 11º, 12º, 13º, 14 e 15º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: (Maio) todos

NIVEL: 2° ESO



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 63/369

TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º.
RECUPERACIÓN GLOBAL (Maio): todos

NIVEL: 3° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN : 1º, 2º, 3º, 4º, 5º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN : 6º, 7º, 8º, 9º e 10º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: todos.

PROBAS TRIMESTRAIS E DATAS DE CELEBRACIÓN
Datas de exames:
1º exame: semana do 13 ao 16 de Novembro
2º exame: semana do 19 ao 22 de Febreiro
Exame final: semana do 2 ao 4 de Maio.
Destas tres datas, a primeira e a segunda corresponderán coa materia a recuperar especificada
para cada curso, e a terceira será unha proba de recuperación global sempre que o alumno/a
non acade un media de 5 entre as cualificacións das dúas partes da materia. Recuperarase
tamén a parte que sexa avaliada cunha nota inferior a un 3,5 aínda que a media das dúas
probas superase o 5.

PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA
A ponderación da cualificación corresponderá nun 40% para o programa de reforzo
(entrega de caderniños debidamente cumplimentados nas datas sinaladas) e nun 60% para as
probas escritas trimestrais que consistirán en 10 preguntas, nas que cada unha vale 1 punto,
e que serán preguntas incluidas nos cadeniños de reforzo.

Medidas de atención á diversidade.

Programas de Reforzo: Serán aplicados ao longo de cada avaliación polo profesor de aula,
como medida de apoio para os alumnos/as que non superen os estándares de aprendizaxe
específicos de cada unidade. Será un programa de apoio individualizado e adaptado ás
necesidades de cada alumno/a.
Adaptacións curriculares: Os alumnos que necesitan unha especial atención debido as súas
características, fan un caderniño específico cos contidos e exercicios axeitados a súa
capacidade e dos cales son avaliados despois mediante probas escritas específicas e
prestándolles unha atención individualizada dentro dos medios dispoñibles.
A elaboración e elección dos caderniños faise en colaboración co Departamento de
Orientación, que se encarga especificamente dos alumnos con necesidades educativas
especiais, e se elaborarán as correspondentes adaptacións curriculares e se propoñerán as
medidas de reforzo específicas para cada caso, dentro dun plan individual.
Na medida da dispoñibilidade horariao serán apoiados nalgunhas horas polos profesores de
Pedagoxía Terapéutica.

Esta atención individualizada faise especialmente difícil nos grupos moi numerosos e
con varios alumnos que precisan dunha atención individualizada.
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Elementos transversais.

UNIDADE
S

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Unidad 1 CL: Lectura; “Mirando ao ceo”. Instrumentos para orientarnos.
EMP: Enerxía solar como enerxía alternativa.

Unidad 2 TIC: Elaboración dunha táboa coas datas das eclipses en Galicia.
EOE: Estudo estatístico dunha táboa de mareas.

Unidad 3 PV: Atentado das Torres xemelgas de New York e cancro por amianto.
CA: Película, La joven de la perla

Unidad 4 EC: A saúde: principais contaminantes.
CA: Saltos estratosféricos: Baumgartner; 39000 m.

Unidad 5 EC: Cálculos en m3 con medidas de aforro de auga.
CA: As mareas negras.

Unidad 6 TIC: Análise de gráficos de diferentes emisións de CO2
EC: Os piollos.

Unidad 7 CA: Especies españolas en perigo de extinción.
EMP: A produción de cogumelos.

Unidad 8 TIC: Elaboración de gráficos combinando dúas variables: temperatura e
xerminación.
EOE: Elaboración dun glosario vexetal relacionada coas plantas.

Unidad 9 EOE: Deseño dunha árbore evolutiva de invertebrados.
CL: Lectura; “Como se alimentan os corais de augas cálidas?”

Unidad 10 EMP: Granxas de polos.
EC: Debate; festas tradicionais con maltrato animal.

Unidad 11 EOE: Os eucaliptos en Galicia.
EC: Debate; Fertilizantes: químicos ou orgánicos.

Unidad 12 EC: Estatística de caries dental en diferentes países.
CA: Película “Entrevista con el vampiro”.

Unidad 13 EOE: A evolución do encéfalo dos vertebrados.
EV: estudo dos pasos subterráneos para animais.

Unidad 14 EMP: Secado de pétalos de flores e ornamentación.
CL: Lectura; O pole das gramíneas e a súa implicación na saúde.

Unidad 15 TIC: Elaboración de gráficas comparativas da duración da xestación en
mamíferos.
CA: Documental, “Os rituais de cortexo nas aves”

PERFIL COMPETENCIAL – BIOLOXÍA 1ºESO
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Comunicación lingüística (CCL)

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

 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.

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

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

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

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

 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, describe as súas observacións e interpreta os
seus resultados.

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

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

 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.

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

 BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a posición
dos astros, e deduce a súa importancia para a vida.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 66/369

 BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas fenómenos como as fases
lunares e as eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o
Sol.

 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.

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

 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.

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

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

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

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

 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.

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

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

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

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

 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.
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 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 o medio a presenza de determinadas estruturas
nos animais e nas plantas máis comúns.

 BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema.

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

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

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

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

 BXB5.5.1. 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.

Competencia dixital (CD)

 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.

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

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

Aprender a aprender (CAA)

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da
utilización de diversas fontes.

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e
argumentar sobre problemas relacionados.
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 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, describe as súas observacións e interpreta os
seus resultados.

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

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

 BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación o medio a presenza de determinadas estruturas
nos animais e nas plantas máis comúns.

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

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

 BXB5.5.1. 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.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os
instrumentos e o material empregado.

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

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

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

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

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

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

 BXB5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE)
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 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, describe as súas observacións e interpreta os
seus resultados.

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

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

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

 BXB5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

 BXB5.5.1. 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.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

 BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das rochas
no ámbito da vida cotiá.

 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.

 BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas ou de
interese especial por seren especies en perigo de extinción ou endémicas.

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

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

ESTÁNDARE
S

5 33 4 9 8 6 4
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3ºESO.

Introdución e contextualización.

A materia de Bioloxía e Xeoloxía 3º da ESO debe contribuír a que o alumnado desenvolva as
competencias clave, poñendo especial énfases na competencia científica en todas as súas
dimensións, tratando de que o alumnado reflexione sobre situacións reais, recollida de datos,
curiosidade, motivación e tantos outros aspectos que o leven a un mellor desenvolvemento do
seu entorno e a un mellor benestar social.

A aprendizaxe das competencias clave, aínda que vai ligada ás áreas de coñecemento e aos
estándares de aprendizaxe fixados nelas, é global e adquirirase a partir da súa contextualización
en situacións reais e próximas ao alumno para que poida integrar diferentes aprendizaxes.

Neste primeiro ciclo, o bloque de “Habilidades, destrezas e estratexias, metodoloxía
científica” e o bloque “Proxecto de investigación” son comúns a primeiro e a terceiro da ESO.
Dado que esta é unha materia de carácter científico, debemos ter sempre estes bloques como
marco de referencia no desenvolvemento do currículo ao longo de toda a etapa educativa.

En 3º da ESO o currículo trata sobre a organización do corpo humano e a súa regulación e
dous temas sobre o medio terrestre. Estes diferentes temas serán tratados na aula e a través de
prácticas de laboratorio nos grupos onde numericamente sexa posíbel, xa que non se
contemplan desdobres.

Así mesmo o manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, dende a aula de
informática, será un valor engadido á formación teórica que se recolle nos contidos.

No Centro se establecen para este curso 2 grupos de 3º da ESO. Os alumnos/as deste nivel
acadan en xeral un nivel de competencias aceptable, xa que maioritariamente os alumnos/as
disruptivos de 1º e 2º son derivados a FP básica e non acadan o nivel de 3º da ESO, o que
facilita en relación aos niveis inferiores o desenvolvemento da labor docente.

Obxectivos.

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.
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Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Contidos, secuencia e temporalización.

Relación dos elementos curriculares.

Estes 3 apartados se contemplan nunha táboa, onde se reflicten obxectivos, contidos, criterios
de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias, temporalización e criterios de
cualificación para cada unha das unidades de cada materia impartida polo Departamento de
Bioloxía nos diferentes cursos da ESO.

Todos os estándares de aprendizaxe seleccionados para cada unidade teñen o mesmo peso
porcentual na cualificación.
O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables é o 50%.

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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UNIDADE 1: OS SERES VIVOS

Obxectivos didácticos:

Explicar a orixe das biomoléculas e as súas funcións. (*)
Enumerar as características da materia viva. (*)
Describir as funcións vitais dos seres vivos. (*)
Distinguir os niveis de organización dos seres vivos.
Diferenciar entre organismos unicelulares e pluricelulares. (*)
Identificar as partes básicas dunha célula. (*)
Comparar as células procariotas y eucariotas. (*)
Describir a estrutura da célula animal e da célula vexetal. (*)
Relacionar as unidades utilizadas nas medidas do mundo microscópico.
Explicar as características dos principais tecidos animais e vexetais.
Observar células vexetais co microscopio óptico. (*)

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.
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Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Utilización do vocabulario científico

relacionado coa organización do

corpo humano.

 Observación de materiais biolóxicos

empregando o microscopio.

 Valoración argumentativa da

información obtida sobre a célula.

 Procura e análise de información

sobre a natureza dos seres vivos.

 Aplicación das normas de

seguridade propias do laboratorio.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de imaxes de

diferentes niveis de organización do

corpo humano.

 Integración das destrezas

características do método científico.

 Argumentación e proposición de

hipóteses.

 Elaboración de informes.

 Aplicación das TIC.

 Colaboración en tarefas colectivas

 Exposición e defensa das súas ideas.

- Coñecer o vocabulario

científico específico da

organización do corpo

humano e utilizarlo

correctamente nun contexto

técnico.

- Buscar e analizar

información científica,

incorporando os resultados

desta análise para formar

unha opinión propia sólida e

coherente.

- Traballar en equipo e

preparar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos

- Identifica o vocabulario específico da

organización das células e úsao de

forma correcta e con rigor cando se

expresa verbalmente ou por escrito.

- É capaz de localizar e seleccionar a

información científica necesaria, a

partir da consulta de diferentes fontes.

- Transmite sen problema a

información que buscou e seleccionou,

usando diferentes soportes.

- Utiliza a información analizada para

formar unha opinión propia respecto a

un tema específico, integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa

e coherente.

- Elabora con coherencia un informe

científico.

CCL

CAA

CSIEE

CD

CMCCT

2 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 2

 As biomoléculas.

 A materia viva.

 As funcións vitais dos seres vivos.

 As células.

 As partes dunha célula.

 As células eucariotas e procariotas.

 A célula animal e vexetal.

 O microscopio electrónico e óptico.

 A especialización das células.

 Os tecidos e os órganos

 Os tecidos vexetais

- Recoñece as diferenzas

entre a materia viva e a

materia inerte.

- Recoñecer a estrutura

básica dunha célula

explicando as diferenzas

entre a célula animal e

vexetal, e a organización das

células.

- Explica os diferentes

instrumentos utiliados para

observar células.

- Explica os compoentes dos seres vivos

e a súa composición

- Coñece e describe as características

estruturais e funcionais das células.

- Identifica e explica os diferentes
niveis de organización do corpo

humano.

- Explica os diferentes métodos de

exploración que existen para investigar

as estruturas internas do corpo

humano.

CAA

CMCCT

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 2: A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO

Obxectivos didácticos:

Identificar os niveis de organización do corpo humano. (*)
Explicar o funcionamento da homeostase cun exemplo.
Indicar os principais compoñentes da estrutura celular recoñecendo a súa función. (*)
Propor exemplos de diferenciación celular a partir do concepto de célula nai.
Describir algúns tipos de células especializadas. (*)
Distinguir a morfoloxía e a función dos principais tecidos do corpo humano. (*)
Recoñecer a estrutura dun órgano e dun aparello ou sistema. (*)
Relacionar cada aparello e sistema do corpo humano cunha das tres funcións vitais dos seres vivos. (*)
Explicar a base técnica que utilizan diferentes métodos de exploración do corpo humano.
Observar e describir células humanas utilizando o microscopio óptico. (*)

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.
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Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Utilización do vocabulario científico

relacionado coa organización do

corpo humano.

 Observación de materiais biolóxicos

empregando o microscopio.

 Valoración argumentativa da

información obtida sobre a célula.

 Procura e análise de información

sobre a natureza dos seres vivos.

 Aplicación das normas de

seguridade propias do laboratorio de

ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de imaxes de

diferentes niveis de organización.

 Integración das destrezas

características do método científico.

 Argumentación e proposición de

hipóteses.

 Elaboración de informes.

 Aplicación das TIC.

 Colaboración en tarefas colectivas.

 Exposición e defensa das súas ideas.

- Coñecer o vocabulario

científico específico da

organización do corpo

humano e utilizarlo

correctamente nun contexto

técnico.

- Buscar e analizar

información científica,

incorporando os resultados

desta análise para formar

unha opinión propia sólida e

coherente.

- Traballar en equipo e

preparar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos.

- Identifica o vocabulario específico da

organización do corpo humano e úsao

de forma correcta e con rigor cando se

expresa verbalmente ou por escrito.

- É capaz de localizar e seleccionar a

información científica necesaria, a

partir da consulta de diferentes fontes.

- Transmite sen problema a

información que buscou e seleccionou,

usando diferentes soportes.

- Utiliza a información analizada para

formar unha opinión propia respecto a

un tema específico, integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa

e coherente.

- Elabora con coherencia un informe

científico.

CCL

CAA

CSIEE

CD

CMCCT

4 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 Niveis de organización do corpo

humano.

 A homeostase.

 A estrutura celular.

 A diferenciación celular.

 As células nai.

 Os principais tecidos do corpo

humano.

 Os órganos, aparellos e sistemas.

 A función de nutrición.

 A función de relación.

 A función de reprodución.

 Os métodos de exploración do corpo

humano.

- Recoñecer a estrutura

básica dunha célula

eucariota explicando as

principais funcións dos

órganulos que inclúe.

- Relaciona os diferentes

niveis de organización do

corpo humano considerando

as funcións básicas dos tipos

de tecidos, dos órganos e dos

aparellos ou sistemas que

existen e coñece.

- Coñece e describe as características

estruturas e funcionais das células.

- Identifica e explica os diferentes

niveis de organización do corpo

humano.

- Explica os diferentes métodos de

exploración que existen para investigar

as estruturas internas do corpo

humano.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 3: A NUTRICIÓN DO APARATO DIXESTIVO

Obxectivos didácticos:

Clasificar un nutriente en macronutriente ou micronutriente. (*)
Explicar as funcións dos micronutrientes reguladores.
Enumerar as características dunha dieta equilibrada. (*)
Recoñecer os factores que afectan ao equilibrio entre o consumo e o gasto enerxético.
Describir e valorar a dieta mediterránea e outros tipos de dietas. (*)
Utilizar táboas de composición dos principais alimentos. (*)
Explicar as causas e as medidas preventivas relacionadas con problemas de saúde asociados á alimentación.
Obter e valorar o índice de masa corporal (IMC) utilizando fórmulas e táboas. (*)
Enumerar e describir as etapas do proceso dixestivo. (*)
Localizar os órganos e glándulas do aparello dixestivo e indicar a súa función principal. (*)
Describir a dixestión nos diferentes compartimentos do tubo dixestivo indicando a función dos principais enzimas.
Diferenciar a absorción dos nutrientes no intestino delgado e no intestino groso. (*)
Recoñecer a orixe dalgunhas doenzas do aparello dixestivo.
Identificar experimentalmente algunhas substancias nos alimentos.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.
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Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Recoñecemento e emprego dos

termos científicos relacionados coa

nutrición e o aparello dixestivo.

 Argumentación de opinións relativas

ás dietas e aos transtornos

alimentarios.

 Procura e análise de información

sobre a alimentación e a nutrición.

 Aplicación das normas de

seguridade propias do laboratorio de

ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Análise de táboas e gráficos

relacionados coa alimentación e a

nutrición.

 Interpretación de imaxes da

anatomía e a fisioloxía do aparello

dixestivo.

 Proposición e valoración de

hipóteses.

 Presentación de informes.

 Utilización das tecnoloxías da

información.

- Utilizar o vocabulario

técnico apropiado para

describir as características

dos alimentos e a estrutura e

o funcionamento do aparello

dixestivo.

- Buscar en diferentes fontes

e analizar información

sobre a alimentación e o

aparello dixestivo,

formándose unha opinión

propia sólida e coherente.

- Elaborar un informe, en

diferentes soportes, que

reflicta o procedemento

seguido e as conclusións

alcanzadas.

- Utiliza correctamente o vocabulario

propio do aparello dixestivo e dos

alimentos para expresarse verbalmente

ou por escrito.

- Consulta diferentes fontes de

información para localizar e

seleccionar os contidos que precisa.

- Realiza debuxos, gráficos, táboas e

esquemas para transmitir a

información que buscou e seleccionou.

- Analiza a información integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa

e coherente para formarse unha

opinión propia respecto a un tema

específico.

- Redacta un informe científico

seguindo as pautas propostas.

CCL

CAA

CSIEE

CD

CMCCT

4 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 Nutrición e alimentación.

 A clasificación dos nutrientes.

 O consumo e o gasto enerxético.

 A dieta mediterránea.

 A composición dos principais

alimentos.

 Os problemas asociados á

alimentación.

 As etapas do proceso dixestivo.

 Os órganos e glándulas do aparello

dixestivo.

 A dixestión e sus enzimas.

 A absorción intestinal.

 As enfermidades do aparello

dixestivo.

- Coñecer as propiedades

nutritivas dos alimentos

para elaborar dietas

equilibradas e evitar os

problemas asociados á

alimentación.

- Recoñecer o papel que

desempeñan os diferentes

órganos do aparello

dixestivo na dixestión dos

alimentos e a absorción dos

nutrientes.

- Enumera as características dunha

dieta equilibrada considerando as

propiedades dos nutrientes.

- Relaciona cada parte do aparello

dixestivo coa función que realiza.

CMCCT

CAA

CSIEE

2 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 4: A REGULACIÓN DO MEDIO INTERNO

Obxectivos didácticos:
Enumerar e describir os compoñentes do sangue. (*)
Indicar as diferenzas estruturais entre os tres tipos de vasos sanguíneos. (*)
Explicar a base biolóxica dos grupos sanguíneos.
Recoñecer as principais partes do corazón e a súa participación no ciclo cardíaco. (*)
Interpretar un esquema sobre a circulación maior e menor do sangue. (*)
Explicar a orixe das principais doenzas que afectan ao aparello circulatorio.
Identificar as partes do aparello respiratorio. (*)
Describir o proceso da ventilación pulmonar. (*)
Interpretar esquemas sobre o intercambio de gases nos alvéolos e nos tecidos.
Explicar os substratos e os produtos da respiración celular.
Enumerar os problemas derivados do consumo de tabaco. (*)
Nomear as partes do aparello urinario indicando a súa función. (*)
Identificar as principais partes da estrutura do ril e do nefrón. (*)
Describir as etapas da formación da urina.
Recoñecer as doenzas relacionadas co fallo nos riles.
Disecar un corazón dun porco.
Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.
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Contidos Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Procura e análise de información

sobre a regulación do medio interno.

 Utilización do vocabulario científico

relacionado cos sistemas que regulan

o medio interno.

 Valoración argumentativa da

información obtida sobre a

regulación do medio interno.

 Aplicación das normas de

seguridade propias do laboratorio de

ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de documentos de

texto e audiovisuais sobre o medio

interno.

 Observación de materiais biolóxicos

en prácticas de laboratorio.

 Integración das destrezas

características do método científico.

 Aplicación das TIC.

 Colaboración en tarefas colectivas.

 Exposición e defensa das súas ideas.

- Utilizar correctamente os

termos científicos específicos

da regulación do medio

interno do corpo humano

nun contexto técnico.

- Buscar e analizar

información científica,

incorporando os resultados

desta análise para formar

unha opinión propia sólida e

coherente.

- Redactar informes de

laboratorio sobre as

experiencias realizadas.

- Recoñece o vocabulario específico do

medio interno e úsao de forma correcta

e con rigor cando se expresa

verbalmente ou por escrito.

- Consulta diversas fontes, en

diferentes formatos, para localizar e

seleccionar a información científica

necesaria.

- Transmite a información que buscou

e seleccionou, realizando textos,

debuxos, esquemas, etc.

- Integra diferentes coñecementos para

formarse unha opi-nión propia

respecto ao medio interno do corpo

humano.

- Obtén información a través de

observacións e de experimentos de

laboratorio.

CCL

CAA

CSIEE

CD

CMCCT

3 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 A composición do sangue.

 Os grupos sanguíneos.

 O corazón e o ciclo cardíaco.

 A circulación do sangue.

 As enfermidades do aparello

circulatorio.

 O aparello respiratorio.

 A ventilación pulmonar e o

intercambio de gases.

 A respiración celular.

 As enfermidades do aparello

respiratorio.

 O aparello excretor.

 A excreción.

- Recoñecer a estrutura, a

anatomía, o funcionamento

e as posibles enfermidades

do aparello circulatorio e do

sangue.

- Enumerar as

características morfolóxicas

e fisiolóxicas do aparello

respiratorio e do aparello

excretor, incluíno as

posibles enfermidades.

- Recoñece a organización e as funcións

do aparello circulatorio

- Identifica os órganos responsables do

funcionamento dos aparellos

respiratorio e excretor.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 5: PERCEPCIÓN E COORDINACIÓN

Obxectivos didácticos:

Comparar a función dos sistemas nervioso e hormonal. (*)
Identificar as partes características dunha neurona e os tipos de neuronas existentes. (*)
Explicar o mecanismo que permite a transmisión do impulso nervioso.
Nomear as partes do sistema nervioso central e as súas funcións. (*)
Recoñecer as consecuencias de determinadas lesións cerebrais e medulares.
Describir a organización xeral do sistema nervioso periférico. (*)
Explicar o mecanismo das respostas voluntarias e involuntarias.
Coñecer os síntomas das principais doenzas do sistema nervioso.
Describir o mecanismo de acción das drogas. (*)
Enumerar os efectos das drogas legais.
Explicar o funcionamento do sistema endócrino. (*)
Nomear e localizar as principais glándulas e hormonas. (*)
Coñecer algunhas alteracións do sistema hormonal.
Medir experimentalmente o tempo de reacción ante un estímulo.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.
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Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Recoñecemento e emprego dos

termos científicos relacionados coa

percepción e a coordinación.

 Argumentación de opinións relativas

ao sistema nervioso e ao sistema

endócrino.

 Procura e análise de información

sobre a percepción e a coordinación.

 Aplicación das normas de

seguridade propias do laboratorio de

ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Análise de táboas e gráficos

relacionados coa percepción e a

coordinación.

 Interpretación de imaxes da

anatomía e da fisioloxía dos órganos

dos sentidos e dos aparellos nervioso

e endócrino.

 Proposición e valoración de

hipóteses.

 Expresión precisa e clara dos

resultados e conclusións obtidas.

- Utilizar o vocabulario

técnico apropiado para

describir as características

dos órganos dos sentidos e

dos aparellos nervioso e

endócrino.

- Buscar en diferentes fontes

e analizar información

sobre a percepción e a

coordinación no corpo

humano, formándose unha

opinión propia sólida e

coherente.

- Elaborar un informe, en

diferentes soportes, que

reflicta o procedemento

seguido e as conclusións

alcanzadas.

- Utiliza correctamente o vocabulario

propio da percepción e a coordinación

no corpo humano para expresarse

verbalmente ou por escrito.

- Consulta diferentes fontes de

información para localizar e

seleccionar os contidos que precisa.

- Realiza debuxos, gráficos, táboas e

esquemas para transmitir a

información que buscou e seleccionou.

- Analiza a información integrando

diferentes conceptos de forma rigorosa

e coherente para formarse unha

opinión propia respecto á percepción e

a coordinación no corpo humano.

- Redacta un informe científico

seguindo as pautas propostas.

CCL

CAA

CSIEE

CD

4 sesións

- Apartado específico.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 86/369

 Utilización das tecnoloxías da

información.

 Participación en tarefas colectivas.

Bloque 3

 As células do sistema nervioso.

 A propagación do impulso nervioso.

 O sistema nervioso central.

 Lesiones medulares e cerebrais.

 O sistema nervioso periférico.

 Actos voluntarios e actos

involuntarios.

 As enfermidades do sistema

nervioso.

 O sistema nervioso e as drogas.

 O sistema endócrino.

 As principais glándulas e hormonas.

 Funcións e alteracións do sistema

hormonal.

- Identificar a estrutura

xeral do sistema nervioso

central e do sistema

nervioso periférico

recoñecendo o seu

funcionamento e as

enfermidades que poden

sufrir.

- Localizar as glándulas e

hormonas do sistema

endócrino recoñecendo o

seu funcionamento

integrado co sistema

nervioso.

- Relaciona a estrutura e a función das

diferentes partes do sistema nervioso.

- Identifica as principais glándulas e

hormonas que forman o sistema

endócrino.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 6: PERCEPCIÓN E MOVEMENTO

Obxectivos didácticos:

Explicar a función dos receptores sensoriais. (*)
Localizar os receptores sensoriais propios de diferentes órganos dos sentidos. (*)
Recoñecer nun esquema os diferentes receptores sensoriais da pel.
Nomear as principais partes do ollo e indicar a súa función específica. (*)
Relacionar o enfoque e a acomodación con algunhas anomalías oculares.
Describir a estrutura do oído indicando a función das súas partes. (*)
Relacionar a audición coa contaminación acústica e a saúde. (*)
Explicar como funciona o aparello locomotor e a contracción muscular. (*)
Comparar o movemento dos músculos antagónicos.
Nomear e localizar os principais músculos do corpo humano. (*)
Clasificar os músculos utilizando diferentes criterios.
Nomear e localizar os principais ósos do corpo humano. (*)
Describir a estrutura interna dun óso.
Recoñecer os tres tipos de articulacións. (*)
Explicar as características das principais lesións do aparello locomotor.
Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.
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Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

– Definición de termos técnicos e científicos

relacionados coa percepción e o

movemento.

– Observación e explicación de fenómenos

nos que interveñen estímulos e respostas

corporais.

– Valoración argumentativa da información

obtida sobre os órganos dos sentidos e o

aparello locomotor.

– Procura e análise de información sobre a

anatomía e a fisioloxía dos órganos dos

sentidos, o esqueleto e os músculos.

– Selección da información obtida en

diferentes fontes, incluidas as TIC.

– Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

– Coidado do material persoal e colectivo na

aula e no laboratorio.

Integración das destrezas características do

método científico.

– Aplicación das TIC.

– Colaboración en tarefas colectivas.

– Exposición e defensa das súas ideas.

- Coñecer o vocabulario

científico dos órganos dos

sentidos e do aparello

locomotor e utilizalo

correctamente nun contexto

técnico.

- Buscar e analizar

información sobre a

precepción e o movemento,

incorporando os resultados

desta análise para formar

unha opinión propia e

coherente.

- Elaborar informes que

reflictan a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos.

- Aplicar os principios

propios do método científico

nos seus traballos teóricos e

experimentais.

- Recoñece a terminoloxía propia dos

órganos dos sentidos e do aparello

locomotor e úsaa de forma co-rrecta e

con rigor cando se expresa

verbalmente ou por escrito.

- Selecciona a información que lle
interesa a partir de diferentes fontes de

información sobre a percepción e o

movemento.

- Transmite a información que buscou

e seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Fórmase unha opinión propia

respecto a un tema específico

utilizando a información analizada e

integrando diferentes conceptos de

forma rigorosa e coherente.

- Desenvólvese seguindo as pautas do

traballo científico .

CCL

CAA

CSIEE

CD

CMCCT

5 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 Os receptores e os órganos dos

sentidos.

 O gusto, o olfato e a pel.

 A estrutura e o funcionamento do

ollo.

 O oído e a audición.

 A contracción muscular.

 O movemento dos músculos.

 Os tipos de músculos.

 O esqueleto humano.

 Ósos, articulacións e ligamentos.

 Os beneficios do exercicio físico.

 As lesións frecuentes e a súa

prevención.

- Describir a estrutura e a

fisioloxía dos órganos dos

sentidos recoñecendo as

súas principais

enfermidades e os hábitos de

saúde necesarios para o seu

coidado

.

- Recoñecer os elementos

que constitúen o aparello

locomotor, explicar a súa

estrutura e as súas funcións

relacionándoas con posibles

lesións e con hábitos de

saúde.

- Recoñece as características xerais dos

órganos dos sentidos.

- Distingue a función dos elementos que

constitúen o aparello locomotor.

CMCCT

CAA

CSIEE

4 sesións
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UNIDADE 7: REPRODUCIÓN HUMANA E SEXUALIDADE

Obxectivos didácticos:

Identificar as principais partes do aparello reprodutor masculino e feminino. (*)
Explicar a hixiene e os coidados do aparello reprodutor masculino e feminino.
Recoñecer os procesos de produción de óvulos e espermatozoides. (*)
Describir o ciclo reprodutor feminino.
Localizar os procesos de fecundación e de implantación do embrión. (*)
Explicar os intercambios que ocorren entre a nai e o embrión. (*)
Caracterizar as etapas do parto. (*)
Enumerar e valorar os diferentes métodos anticonceptivos recoñecendo en que se basean. (*)
Describir as principais técnicas de reprodución asistida. (*)
Valorar ética e socialmente as técnicas de reprodución asistida.
Coñecer os síntomas das enfermidades de transmisión sexual e as medidas preventivas correspondentes.
Analizar unhas táboas sobre o desenvolvemento do embrión.

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.
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Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Recoñecemento e emprego correcto

dos termos científicos relacionados

coa reprodución humana e a

sexualidade.

 Argumentación de opinións relativas

á reprodución humana.

 Procura e selección de información

sobre a reprodución humana e a

sexualidade.

 Análise da información disponible

sobre a función de reprodución

humana.

 Análise de táboas e gráficos

relacionados coa reprodución

humana.

 Interpretación de imaxes da

anatomía e da fisioloxía dos órganos

reprodutores humanos.

 método científico como liña de

traballo na investigación

experimental.

 Proposición e valoración de

hipóteses.

 Argumentación de observacións.

- Utilizar o vocabulario

técnico apropiado para

describir as características

dos órganos reprodutores

masculinos e femininos.

- Informarse, seleccionar,

analizar e transmitir

información científica,

incorporando os resultados

desta análise para formar

unha opinión propia sólida e

coherente.

- Propor, valorar e

argumentar hipóteses

propias e alleas relacionadas

coa reprodución humana e

coa sexualidade.

- Elaborar un informe, en

diferentes soportes, que

reflicta o procedemento

seguido e as conclusións

alcanzadas

- Utiliza o vocabulario específico da

reprodución humana e úsao de forma

correcta e con rigor cando se expresa

verbalmente ou por escrito.

- Busca, selecciona e analiza

información relacionada coa

reprodución e a sexualidade humanas.

- Transmite a información que buscou

e seleccionou, mediante táboas,

debuxos, esquemas, etc.

- Fórmase unha opinión propia dalgúns

aspectos da reprodución humana

utilizando a información analizada e

integrando diferentes conceptos de

forma rigorosa e coherente.

- Redacta un informe científico

seguindo as pautas indicadas.

CCL

CAA

CSIEE

CD

CMCCT

4 sesións

- Apartado específico.
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 Presentación de informes.

 Utilización das tecnoloxías da

información.

 Participación en tarefas colectivas.

Bloque 3

 O aparello reprodutor masculino.

 O aparello reprodutor feminino.

 O ciclo reprodutor feminino.

 A fecundación e o desenvolvemento

do embrión.

 O desenvolvemento fetal.

 A xestación e o parto.

 Os métodos anticonceptivos.

 A reprodución asistida.

 As enfermidades de transmisión

sexual.

 Tóxicos sobre o desenvolvemento

fetal.

- Coñecer en profundidade a

estrutura e as funcións do

aparello reprodutor

humano e as características

dos gametos que produce.

- Describir as enfermidades

e as aplicacións tecnolóxicas

relacionadas co aparello

reprodutor humano e a

sexualidade.

- Describe a estrutura e as funcións

básicas do aparello reprodutor

humano.

- Recoñece as enfermidades do aparello

reprodutor e a biotecnoloxía aplicada á

reprodución asistida e á sexualidade.

CMCCT

CAA

CSIEE

4 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 8: SAÚDE E ENFERMIDADE

Obxectivos didácticos:
Precisar o concepto de saúde. (*)
Explicar o sistema de saúde en España.
Enumerar os principais factores de risco de contraer doenzas. (*)
Explicar os obxectivos do diagnóstico precoz.
Distinguir os microorganismos que producen enfermidades infecciosas. (*)
Enumerar as modalidades de transmisión das infeccións. (*)
Valorar a utilización dos antibióticos.
Explicar as causas e a prevención das enfermidades non infecciosas. (*)
Enumerar as principais enfermidades ambientais e a súa prevención.
Explicar o que é un transplante e as súas implicacións éticas e sociais. (*)
Identificar os compoñentes do sistema linfático e coñecer as súas funcións.
Diferenciar entre a inmunidade inespecífica e específica. (*)
Explicar as principais doenzas do sistema inmune e a súa prevención. (*)
Propor exemplos de aplicación da biotecnoloxía e a nanotecnoloxía na medicina do século XXI.
Interpretar unha análise de sangue. (*)
Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 94/369

Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Definición de termos científicos

relacionados coa saúde.

 Observación e explicación de

procesos relacionados coa saúde.

 Valoración argumentativa da

información obtida sobre diferentes

enfermidades.

 Análise de información sobre

enfermidades infecciosas e non

infecciosas.

 Selección da información obtida en

diferentes fontes, incluídas as TIC.

 Aplicación das normas de seguridade

propias do laboratorio de ciencias.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Integración das destrezas

características do método científico.

 Argumentación de hipóteses.

 Aplicación das TIC.

 Colaboración en tarefas colectivas.

- Coñecer o vocabulario

relacionado coa saúde e a

enfermidade e utilizalo

correctamente de acordo co

nivel de complexidade

traballado na aula.

- Empregar diferentes

fontes para seleccionar e

analizar información

científica, incorporando os

resultados desta análise

para formar unha opinión

propia coherente.

- Interpretar resultados de

experiencias argumentando

as súas afirmacións cun

razoamento adecuado.

- Preparar un informe que

reflicta a metodoloxía

aplicada e os resultados

obtidos.

- Emprega o vocabulario descritivo da

saúde e as enfermidades e úsao de

forma correcta e con rigor cando se

expresa verbalmente ou por escrito.

- Obtén e analiza a información

científica necesaria, a partir da

consulta de diferentes fontes.

- Transmite a información que buscou

e seleccionou, realizando debuxos,

esquemas, presentacións, etc.

- Argumenta unha opinión respecto a

un tema específico sobre a saúde e a

enfermidade utilizando a información

analizada e integrando diferentes

conceptos de forma rigorosa e

coherente.

- Elabora con coherencia un informe

científico.

CCL

CAA

CSIEE

CD

CMCCT

5 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 3

 O concepto de saúde e enfermidade.

 Os factores de risco e o diagnóstico

precoz.

 As enfermidades infecciosas.

 Os antibióticos e a resistencia das

bacterias.

 As enfermidades non infecciosas.

 As enfermidades ambientais.

 As doazós e os transplantes.

 As defensas do organismo.

 O sistema linfático.

 O sistema inmune e a inmunidade.

 A medicina do século XXI.

- Describir as enfermidades

infecciosas e non infecciosas

máis importantes indicando

a súa orixe e o seu posible

tratamento e prevención.

- Recoñecer o

funcionamento das defensas

corporais contra a infección

destacando o funcionamento

do sistema inmune.

- Explica as características básicas das

enfermidades infecciosas e non

infecciosas.

- Recoñece o papel dos sistemas
linfático e inmune.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 9: A ENERXÍA INTERNA DA TERRA

Obxectivos didácticos:

Relacionar algúns fenómenos xeolóxicos coa enerxía interna da Terra. (*)
Identificar as grandes placas da litosfera. (*)
Explicar o percorrido das correntes de convección.
Nomear as partes dun volcán e recoñecer os diferentes produtos que emite. (*)
Clasificar os volcáns en función do seu tipo de erupción. (*)
Describir os elementos dun terremoto e diferenciar entre terremotos tectónicos e volcánicos. (*)
Distinguir entre magnitude e intensidade dun terremoto.
Recoñecer a distribución mundial de volcáns e terremotos. (*)
Explicar a actividade sísmica e volcánica nos límites de placas.
Enumerar e valorar os factores de riscos volcánicos e sísmicos, e explicar a súa predición e prevención.
Clasificar as cordilleiras en andinas ou alpinas.
Determinar o epicentro dun terremoto. (*)

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.
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Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Definición do vocabulario científico

relacionado coa enerxía interna da

Tierra.

 Procura, e análise de información

sobre a xeodinámica interna.

 Interpretación de táboas e gráficos

sobre sismos, volcáns e cordilleiras.

 Determinación do epicentro dun

terremoto a partir dos seus

sismogramas.

 Argumentación dos fenómenos

relacionados coa enerxía interna da

Terra.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de mapas e bloques

diagrama da xeosfera terrestre.

 Método científico como liña de

traballo na investigación

experimental.

 Proposición de hipóteses.

 Presentación de informes.

 Utilización das TICs.

 Participación en tarefas colectivas.

- Utilizar o vocabulario

propio dos fenómenos

relacionados coa enerxía

interna da Terra,

elaborando textos e

explicacións precisas.

- Formarse unha opinión

propia sólida e coherente a

partir da información

científica que buscou e

analizou sobre a enerxía

interna da Terra.

- Propor, valorar e

argumentar hipóteses

propias e alleas relacionadas

con fenómenos derivados da

enerxía interna da Terra.

- Elaborar un informe, en

diferentes soportes, que

reflicta o procedemento

seguido e as conclusións

alcanzadas.

- Recoñece o vocabulario específico dos

procesos relacionados coa enerxía

interna do planeta e úsao de forma

correcta e con rigor.

- Localiza e selecciona a información

sobre xeodinámica interna, a partir da

consulta de diferentes fontes.

- Expresa a información que buscou e

seleccionou, realizando gráficos,

debuxos, táboas, esquemas, etc.

- Fórmase unha opinión propia

respecto a diferentes temas

relacionados coa dinámica interna do

planeta utilizando a información

analizada e integrando diferentes

conceptos de forma rigorosa.

- Emite e avalía hipóteses

argumentando as súas afirmacións.

- Redacta un informe científico

seguindo as pautas indicadas.

CCL

CAA

CSIEE

CD

5 sesións

- Apartado específico.
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Bloque 4

 A calor interna da Terra.

 As placas litosféricas.

 A actividade magmática no manto

terrestre.

 Os volcáns e os produtos que

emiten.

 A clasificación dos volcáns.

 Os terremotos. Magnitude e

intensidade.

 As zonas sísmicas da Terra.

 Os riscos volcánicos. Predición e

prevención.

 Os riscos sísmicos. Predición e

prevención.

 As cordilleiras.

- Recoñecer a orixe e as

características básicas dos

fenómenos xeológicos

producidos pola enerxía

interna da Terra.

- Identificar e valorar os

riscos derivados da

actividade sísmica e

volcánica considerando a

súa distribución no ámbito

local e xeral.

- Explica a orixe e o desenvolvemento

de procesos orixinados pola enerxía

interna da Terra.

- Recoñece os riscos derivados dos

sismos e os terremotos.

CMCCT

CAA

CSIEE

4 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 10: OS AXENTES XEOLÓXICOS EXTERNOS

Obxectivos didácticos:

Enumerar os axentes xeolóxicos externos. (*)
Explicar os factores que condicionan o relevo nunha rexión.
Describir os procesos xeolóxicos externos. (*)
Comparar a meteorización física, química e biolóxica. (*)
Diferenciar o relevo xerado polas augas de enxurrada, os cursos de auga ocasionais e os cursos de auga permanente. (*)
Explicar o relevo dos diferentes treitos dun río.(*)
Recoñecer as características das augas subterráneas, do seu aproveitamento e da súa contaminación.
Nomear e describir os elementos característicos do relevo cárstico. (*)
Explicar a acción xeolóxica do xeo recoñecendo a paisaxe propia dos glaciares de montaña e de val. (*)
Recoñecer a acción xeolóxica do vento e os elementos propios do relevo dos desertos. (*)
Describir a acción xeolóxica do mar distinguindo as formas de erosión e de sedimentación. (*)
Propor exemplos da transformación do relevo por acción do ser humano.
Explicar a orixe do relevo costeiro en Galicia.

Describir o relevo granítico de Galicia.
Diferenciar entre desertización e desertificación. (*)

Os obxectivos sinalados cun (*) corresponden aos mínimos esixibles.
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Contidos
Criterios de
Avaliación

Estándares de Aprendizaxe Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

Bloque 1

 Utilización de vocabulario científico

relacionado cos axentes xeológicos

externos.

 Selección e análise de información

sobre o modelado do relevo.

 Análise de bloques diagrama de

relevos e interpretación de mapas

topográficos.

 Busca de información utilizando

diferentes fontes incluíndo as TIC.

 Coidado do material persoal e

colectivo na aula e no laboratorio.

 Interpretación de fotografías e

debuxos de diferentes tipos de

relevo.

 Valoración dos riscos asociados aos

axentes xeológicos externos.

 Utilización das TIC na organización

e a transmisión da información.

 Integración das destrezas

características do método

científico.

 Argumentación e proposición de

hipóteses.

- Coñecer o vocabulario

específico dos axentes

xeológicos externos e do

modelado do relevo e

utilizalo correctamente nun

contexto científico.

- Buscar e analizar

información sobre o

modelado do elevo,

incorporando os resultados

desta análise para formarse

unha opinión propia sólida e

coherente.da información

científica que buscou e

analizou sobre a enerxía

interna da Terra.

Emprega os termos que son propios do

modelado do relevo para expresarse

verbalmente ou por escrito sobre os

animais invertebrados.

- Consulta diferentes fontes para obter

e seleccionar a información científica

ou técnica necesaria.

- Transmite a información que buscou

e seleccionou, realizando cálculos,

debuxos, esquemas, presentacións, etc.

- Debate sobre as afirmacións de tipo

científico que se lle propoñen

manifestando unha opinión propia,

utilizando a información analizada e

integrando diferentes conceptos de

forma rigorosa e coherente.

CCL

CAA

CSIEE

CD

4 sesións

- Apartado específico.
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 Elaboración de informes.

 Participación en tarefas colectivas.

Bloque 4

 Os axentes xeológicos externos.

 Os factores que condicionan o

relevo.

 Os procesos xeológicos externos.

 A meteorización.

 A acción xeolóxica das augas

superficiais.

 As augas subterráneas e o relevo

kárstico.

 .A acción xeolóxica do xeo.

 A acción xeolóxica do vento.

 A acción xeolóxica do mar.

 ser humano como modelador do

relevo.

 solo como ecosistema.

 A perda de solo fértil.

- Coñecer os factores que

condicionan o tipo de relevo

dunha rexión e os procesos

xeolóxicos externos que

modelan o relevo.

- Describir as formas de

relevo orixinadas polos

diferentes axentes xeológicos

externos: as augas

superficiais, o vento, o xeo, o

mar e o ser humano.

- Valorar o equilibrio e a

conservación ambiental

considerando os fenómenos

naturais e antrópicos que

poden afectar os

ecosistemas.

- Describe as características dos

axentes e os procesos xeolóxicos

externos.

- Diferencia o modelado do relevo que

realiza cada un dos axentes xeolóxicos

externos.

- Analiza os factores que producen
desequilibrios nos ecosistemas.

CMCCT

CAA

CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.



Metodoloxía didáctica.
O estudo das Ciencias da Natureza terá en conta os seguintes aspectos:
- Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, de forma que a súa
presentación estea encamiñada á interpretación do medio por parte do alumno e a
conseguir as competencias básicas propias desta materia, o que implica empregar unha
metodoloxía baseada no método científico.
- Conseguir unha aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que os
contidos/coñecementos poidan ser aplicados polo alumno ao entendemento do seu
medio natural máis próximo (aprendizaxe de competencias) e ao estudo doutras
materias.
- Promover unha aprendizaxe construtiva, de forma que as aprendizaxes sexan
consecuencia unhas doutras.
- Tratar temas básicos, axeitados ás posibilidades cognitivas individuais dos alumnos.
- Favorecer o traballo colectivo entre os alumnos.
*Para tratar adecuadamente os contidos desde a perspectiva dos estándares de
aprendizaxe e para contribuír á adquisición de determinadas competencias, a proposta
didáctica e metodolóxica debe ter en conta a concepción da ciencia como actividade en
permanente construción e revisión, e ofrecer a información necesaria realzando o papel
activo do alumno no proceso de aprendizaxe mediante diversas estratexias:
- Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e investigación científicas,
convidarlle a empregalos e reforzar os aspectos do método científico correspondentes a
cada contido.
- Xerar escenarios atractivos e motivadores que lle axuden a vencer unha posible
resistencia apriorística ao seu achegamento á ciencia.
- Propor actividades prácticas que o sitúen fronte ao desenvolvemento do método
científico, proporcionándolle métodos de traballo en equipo e axudándoo a enfrontarse
co traballo/método científico que o motive para o estudo.
- Combinar os contidos presentados expositivamente, mediante cadros explicativos e
esquemáticos a través de cursos na aula virtual, nos que a presentación gráfica é un
importante recurso de aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión
inmediatos do alumno senón a obtención dos obxectivos da materia (e, en consecuencia,
de etapa) e das competencias básicas.

As principais estratexias empregadas son:
- Exposición esquemática de contidos na aula virtual por parte do profesor
- Realización de tarefas de aula adaptadas á programación
- Realización de probas escritas: 2 probas por trimestre
- Uso da Biblioteca nas lecturas complementarias e no Proxecto Lector
- Valoración da observación de aula: participación, respeto e interese
- Avaliación do caderno de clase solicitado aleatoriamente
- Establecer grupos de traballo homoxéneos para tarefas grupais
- Grao de participación en proxectos TIC
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción.
Avaliación inicial
Valoraremos os coñecementos previos tendo en conta a programación de cada nivel da ESO
establecendo se:
 Son suficientes.
 Se deben mellorar.
 Se se descoñecen.

Se levará a cabo un tipo de proba individual que constará de 20 preguntas que abarcan todas
as competencias nun grao de desenvolvemento mínimo.

Cos resultados da avaliación inicial estableceránse as medidas curriculares que os profesores
do departamento estimemos oportunas, distinguindo entre aqueles alumnos/as que poidan
seguir o curso de referencia e aqueles que o deban afrontar con medidas de reforzo, sexan
programas específicos de apoio ou adaptacións curriculares.

Avaliación continua e ordinaria:
Ao longo do curso están previstas tres avaliacións que coincidirán cos períodos anteriores ás
vacacións de Nadal, Semana Santa e verán. Estos condicionamentos obligan a dividir as
programacións do curso por trimestres. Ditas avaliacións terán lugar nas datas programadas
pola Xefatura de Estudos.
Dentro da avaliación continua e ordinaria se valorarán a través dos estándares de aprendizaxe,
indicando en cada caso o nivel de logro acadado os contidos e as destrezas. empregando os
seguintes instrumentos:.
Avaliación de contidos:
- Probas escritas
- Pregunata orais na clase
- Traballos individuais de temas da realidade diaria
- Traballos en grupo
Avaliación de procedimentos:
- Formas de intervención na clase
- Comentarios de videos didácticos
- Desenvolvemento do traballo experimental no laboratorio
- Participación nas actividades complementarias
- Capacidade de expresarse correctamente por escrito e oralmente
Avaliación da actitude:
- Grao de interese amosado, esforzo e participación
- Cuidado do material
- Puntualidade
- Comportamento respetuoso co resto dos compañeiros e co profesor
Todos estes epígrafes están contemplados especificamente nos instrumentos de avaliación
especificados para cada unidade cun peso porcentual distinto adaptado a cada unidade..
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RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO
Ao remate da avaliación e despois de seren enviadas as cualificacións ós pais, os

alumnos que non acaden os obxectivos mínimos a pesares das medidas individuais adoptadas,
realizarán un control escrito de recuperación da avaliación da materia avaliada con menos de
5 puntos.

Estas probas terán lugar, despois das vacacións de Nadal, despois de Semana Santa e a
final de curso, e como consta especificado noutro capítulo, para poder superar a materia os
alumnos deben superar as tres avaliacións, xa que non é unha materia de contidos progresivos.

Estas probas constarán dun número variable de preguntas (entre 10 e 20), e serán dos
contidos mínimos establecidos.

Avaliación final:
Finalmente, no mes de xuño e coincidindo coa recuperación da 3ª avaliación, os alumnos/as
poderán recuperar unha vez mais as avaliacións non recuperadas, sempre e cando non teñan
toda a materia suspensa, xa que non se trata dunha proba de suficiencia global.
A nota final será a media aritmética das notas das 3 avaliacións.

Avaliación extraordinaria:
O alumnado suspenso na convocatoria extraordinaria de xuño e segundo a lexislación vixente,
realizarán unha única proba escrita en setembro, para a súa avaliación, que será de todos os
contidos impartidos no mesmo curso académico e segundo consta na memoria final de curso.
Esta proba constará dun número variable de exercicios (entre 10 e 20), e deles a metade dos
exercicios corresponderán a preguntas incluídas nos obxectivos mínimos. Todas as preguntas
da proba terán o mesmo valor, e serán avaliadas na súa totalidade sobre 10 puntos.
Nesta convocatoria a nota do alumno/a será unicamente a nota da proba extraordinaria.
Así mesmo, a citada proba terá lugar nos primeiros días do mes de setembro, na data e hora
establecida pola xefatura de estudos e aprobada polo Claustro de Profesores.

Recuperación e avaliación de pendentes.
O programa do Departamento se divide en dúas avaliacións e unha proba final de
recuperación.
Para cada unha das avaliacións os alumnos/as cumplimentarán uns caderniños elaborados
polos profesores do Departamento que serán repartidos ao inicio de cada unha das avaliacións.
Posteriormente unha vez cumplimentados, serán devoltos ao profesor para a súa correción.
1ª Avaliación: Data límite de entrega dos caderniños: 31 de Outubro
Data de devolución polo profesor: 6 de Novembro.
2ª Avaliación: Data límite de entrega de caderniños: 31 de Xaneiro
Data de devolución polo profesor: 5 de Febreiro.

Non se recollerán caderniños cumplimentados despois das datas sinaladas. Esas son as
datas límites de entrega. Poden ser entregados antes.

AVALIACIÓN DO PROGRAMA
NIVEL: 1° ESO

TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 8º, 9, 10º, 11º, 12º, 13º, 14 e 15º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: (Maio) todos

NIVEL: 2° ESO
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TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º.
RECUPERACIÓN GLOBAL (Maio): todos

NIVEL: 3° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN : 1º, 2º, 3º, 4º, 5º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN : 6º, 7º, 8º, 9º e 10º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: todos.

PROBAS TRIMESTRAIS E DATAS DE CELEBRACIÓN
Datas de exames:
1º exame: semana do 13 ao 16 de Novembro
2º exame: semana do 19 ao 22 de Febreiro
Exame final: semana do 2 ao 4 de Maio.
Destas tres datas, a primeira e a segunda corresponderán coa materia a recuperar especificada
para cada curso, e a terceira será unha proba de recuperación global sempre que o alumno/a
non acade un media de 5 entre as cualificacións das dúas partes da materia. Recuperarase
tamén a parte que sexa avaliada cunha nota inferior a un 3,5 aínda que a media das dúas
probas superase o 5.

PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA
A ponderación da cualificación corresponderá nun 40% para o programa de reforzo entrega
de caderniños debidamente cumplimentados nas datas sinaladas) e nun 60% para as probas
escritas trimestrais que consistirán en 10 preguntas, nas que cada unha vale 1 punto, e que
serán preguntas incluidas nos cadeniños de reforzo.

Medidas de atención á diversidade.
Programas de Reforzo: Serán aplicados ao longo de cada avaliación polo profesor de aula,
como medida de apoio para os alumnos/as que non superen os estándares de aprendizaxe
específicos de cada unidade. Será un programa de apoio individualizado e adaptado ás
necesidades de cada alumno/a.
Adaptacións curriculares: Os alumnos que necesitan unha especial atención debido as súas
características, fan un caderniño específico cos contidos e exercicios axeitados a súa
capacidade e dos cales son avaliados despois mediante probas escritas específicas e
prestándolles unha atención individualizada dentro dos medios dispoñibles.

A elaboración e elección dos caderniños faise en colaboración co Departamento de
Orientación, que se encarga especificamente dos alumnos con necesidades educativas
especiais, e se elaborarán as correspondentes adaptacións curriculares e se propoñerán as
medidas de reforzo específicas para cada caso, dentro dun plan individual.

Na medida da dispoñibilidade horariao serán apoiados nalgunhas horas polos profesores de
Pedagoxía Terapéutica.

Esta atención individualizada faise especialmente difícil nos grupos moi numerosos e
con varios alumnos que precisan dunha atención individualizada.

Elementos transversais.
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UNIDADES ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Unidade 1
TIC: Búsqueda de imaxes dos distintos tipos celulares.
CA: Documental, “Habitantes microscópicos del suelo”

Unidade 2
CA: Película, “Viaje alucinante”
EV: Principais lesións de órganos nos accidentes de tráfico

Unidade 3
EOE: Tipos de dietas
EC: Aceptación do noso corpo

Unidade 4
EC: Donación de médula
PV: “O botellón”

Unidade 5
EV: Drogas e condución
EC: EPO no deporte

Unidade 6
TIC: Ilusión de imaxes
EC: Os cascos e os problemas de audición

Unidade 7
EC: Donación de óvulos e o seu componente económico
TIC: Métodos anticonceptivos

Unidade 8
CL: O descubrimento da penicilina
EOE: O sistema sanitario nos países do Terceiro Mundo

Unidade 9
CA: Película, “Pompeya”
TIC: Predicción de sismos

Unidade 10
EMP: Repoboación forestal
EC: Incendios provocados

PERFIL COMPETENCIAL – BIOLOXÍA 3ºESO
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Comunicación lingüística (CCL)

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

 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.

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

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto
verbalmente como por escrito.

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

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

 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, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.

 BXB2.1.1. Diferenza 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.

 BXB2.2.1. Recoñece e diferenza 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.

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

 BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos do corpo humano e asóciaos á súa función.

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

 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas.
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 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas
como método de prevención das doenzas.

 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.

 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.

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

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

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

 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.

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

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

 BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie
claramente a integración neuroendócrina.

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

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

 BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e
especifica a súa función.
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 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 acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do
parto

 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.

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

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

 BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade
na súa dinámica.

 BXB4.2.2. Diferenza os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os
seus efectos no relevo.

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

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

 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.

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

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

 BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión,
transporte e sedimentación.

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

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

 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de
maior magnitude.

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

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

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

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

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

Competencia dixital (CD)

 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.

 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.

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

 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.

Aprender a aprender (CAA)

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da
utilización de diversas fontes.

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e
argumentar sobre problemas relacionados.
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 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, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.

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

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

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

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

 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de
maior magnitude.

 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.

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

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

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

Competencias sociais e cívicas (CSC)

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos
e o material empregado.

 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.

 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.

 BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo
globalizado, e deseña propostas de actuación.
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 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas
como método de prevención das doenzas.

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

 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.

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

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

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

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

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa
prevención.

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

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

 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da
superficie terrestre.

 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.

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

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

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE)
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 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, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.

 BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas
máis comúns.

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

 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.

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

 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.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa
prevención.

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

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

 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da
superficie terrestre.

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto
verbalmente como por escrito.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

ESTÁNDARE
S

5 50 5 12 10 6 5
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4ºESO

Introdución e contextualización.

A materia de Bioloxía e Xeoloxía 4º da ESO debe contribuír a que o alumnado desenvolva as
competencias clave, poñendo especial énfases na competencia científica en todas as súas
dimensións, tratando de que o alumnado reflexione sobre situacións reais, recollida de datos,
curiosidade, motivación e tantos outros aspectos que o leven a un mellor desenvolvemento do
seu entorno e a un mellor benestar social.

A aprendizaxe das competencias clave, aínda que vai ligada ás áreas de coñecemento e aos
estándares de aprendizaxe fixados nelas, é global e adquirirase a partir da súa contextualización
en situacións reais e próximas ao alumno para que poida integrar diferentes aprendizaxes.

En 4º da ESO o currículo engolba tres grandes bloques: a célula, herddanza e evolución; os
ecosistemas e a súa dinámica e a transformación do relevo terrestre. Dado que esta é uha
materia de carácter estes diferentes temas serán tratados na aula e a través de prácticas de
laboratorio nos grupos onde numericamente sexa posíbel, xa que non se contemplan
desdobres.

Así mesmo o manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, dende a aula de
informática, será un valor engadido á formación teórica que se recolle nos contidos.

No Centro se establece para este curso 1 grupo de 4º da ESO. Os alumnos/as de 4º teñen en
xeral un maior rendemento académico que os alumnos/as dos primeiros cursos o que facilita o
desenvolvemento das clases.

Obxectivos.

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
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Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Contidos, secuencia e temporalización.

Relación dos elementos curriculares.

Estes 3 apartados se contemplan nunha táboa, onde se reflicten obxectivos, contidos, criterios
de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias, temporalización e criterios de
cualificación para cada unha das unidades de cada materia impartida polo Departamento de
Bioloxía nos diferentes cursos da ESO.

Todos os estándares de aprendizaxe seleccionados para cada unidade teñen o mesmo peso
porcentual na cualificación.
O grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe avaliables é o 50%.

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.



UNIDADE 1: A CÉLULA E OS SEUS COMPOÑENTES

Obxectivos Didácticos:

Distinguir entre bioelementos e biomoléculas e entre biomoléculas inorgánicas e orgánicas. (*)
Recoñecer os procesos de difusión e osmose.
Identificar os principais grupos de glícidos, os exemplos máis representativos e as súas funcións biolóxicas. (*)
Relacionar as propiedades e as funcións dos grupos de lípidos.
Recoñecer os catro niveis estruturais das proteínas.
Enumerar as funcións das proteínas. (*)
Identificar os compoñentes dos nucleótidos.
Recoñecer a estrutura e a composición do ADN e do ARN. (*)
Enumerar as características propias da célula eucariota. (*)
Identificar as partes do núcleo eucariota. (*)
Comparar a estrutura da célula animal e da célula vexetal. (*)
Comparar a célula procariota e eucariota. (*)
Interpretar debuxos e fotografías dos orgánulos celulares.
Relacionar os descubrimentos celulares coa saúde global.
Identificar azucres e proteínas no laboratorio.(*)
Deseñar un experimento sobre a osmose en follas de leituga.
Formular hipóteses sobre a absorción de auga polas plantas.
Extraer conclusións sobre o poder de resolución dos instrumentos ópticos. (*)
Realizar ampliacións dos contidos utilizando a Rede.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.



BLOQUE 1

Contidos Criterios de
Avaliación Estándaares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

‒ Biomoléculas máis importantes para
os seres vivos.

‒ Funcións biolóxicas das
biomoléculas.

‒ Estrutura das biomoléculas.

1. Determinar as moléculas
orgánicas máis
importantes para os seres
vivos, analizar a súa
estrutura e definir as súas
principais funcións.

1.1 Recoñece e describe as principais
moléculas biolóxicas implicadas no
metabolismo dos organismos.

CCL
CMCCT

CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

- Apartado específico.

‒ Características máis importantes;
analoxías e diferenzas das células
eucariotas e procariotas.

‒ Orixe e características máis
significativas das células vexetais e
animais.

‒ Estrutura do ADN e ARN;
importancia biolóxica.

‒ Virus e bacterias.
‒ Orgánulos celulares; funcións e
características máis importantes de
cada un deles.

2. Identificar as
características máis
importantes das células
eucariotas (vexetais e
animais) e procariotas, os
seus orgánulos celulares
máis representativos, así
como a súa función e a
súa relación evolutiva.

2.1 Compara as células eucariotas e
procariotas, as células animais e
vexetais, así como diferencia entre
virus e bacterias.

2.2 Identifica o núcleo como parte
fundamental da célula eucariota,
dirixindo o seu funcionamento, e
distingue os orgánulos celulares,
relacionándoos coa súa función na
célula. 6 sesións

‒ Coñecementos e avances na
investigación biolóxica.

3. Buscar e analizar
información científica e a
investigación no campo
das Ciencias, así como
descubrir os principais
investigadores actuais.

3.1 Coñece os principais avances da
bioloxía molecular e celular, así como
os principais investigadores
relacionados con eses descubrimentos.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Uso de vocabulario científico
relacionado coa organización
celular e os compoñentes
celulares.

– Observación de compoñentes
biolóxicos empregando o
microscopio e outros útiles de
laboratorio.

– Aplicación das normas de
seguridade propias do
laboratorio.

1. Distinguir, discriminar e
organizar as distintas fontes
de información que usa no
seu traballo para realizar
elaboracións propias.

1.1 Encontra a información que
necesita utilizando diferentes
fontes, e en particular as TIC.

CSIEE
CD
CCL

CMCCT
CAA
CSC

3 sesións

- Apartado específico.

– Elaboración de hipóteses e
realitzación de comprobaciones
baseadas no método científico.

– Deseño de forma autónoma das
distintas fases dun experimento
científico.

2. Planificar e integrar de
forma coherente no seu
traballo os pasos dos
métodos da ciencia, e é
capaz de traballar
grupalmente, utilizando con
corrección terminoloxía
científica como parte do
seu vocabulario.

2.1 Comprende a metodoloxía propia
do método científico, e é capaz de
aplicala nos seus propios
experimentos.

2.2 Expón os seus traballos de forma
oral e escrita, respecta as
intervencións dos demais e redacta
con coherencia os resultados
obtidos.

2.3 Utiliza con corrección a
terminoloxía científica e realiza
lecturas reflexivas de textos
científicos.
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UNIDADE 2: A DIVISIÓN CELULAR

Obxectivos Didácticos:
Relacionar a cromatina e os cromosomas coa división celular. (*)
Clasificar e analizar os cromosomas dun cariotipo. (*)
Recoñecer os cromosomas que son homólogos.
Describir as fases características do ciclo celular. (*)
Relacionar a falta do control na división celular coa aparición de tumores.
Describir as etapas da mitose. (*)
Recoñecer a finalidade da mitose.
Diferenciar a citocinese en células animais e vexetais. (*)
Explicar as etapas da meiose. (*)
Recoñecer a importancia da recombinación xenética.
Explicar a importancia biolóxica da mitose e da meiose. (*)
Coñecer as aplicacións da clonación.
Extraer o ADN que conteñen os alimentos.
Deseñar un experimento sobre a mitose en células eucariotas.
Formular hipóteses sobre a relación entre a meiose e a fecundación. (*)
Extraer conclusións a partir dun debuxo sobre a división celular.
Realizar ampliacións dos contidos utilizando a Rede. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 1

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Reprodución das células somáticas e
sexuais.

– Importancia da división celular nos
distintos procesos biolóxicos.

– Cromatina, cromosomas e xenes.

1. Recoñecer as diferenzas máis
significativas entre os procesos de
división de células somáticas e
sexuais, as distintas fases do ciclo
de vida das células, así como valorar
a importancia biolóxica que ten cada
unha das formas de división.

1.1 Recoñece as distintas fases de
mitose e meiose e describe as
diferenzas máis significativas que
existen entre ambas.

1.2 Explica o significado e a
importancia biolóxica da mitose e
da meiose, así como os tipos de
células nas que ten lugar e o
proceso de recombinación
xenética..

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE

5 sesións

- Apartado específico.

– Fases do ciclo celular.
– Control da división celular e
enfermidades.

– Fases da mitose e meiose.
– Diferenzas máis significativas entre
mitose e meiose.

2. Distinguir as distintas fases
celulares e as súas caracteristicas
principais, así como os tipos de
divisións celulares e a súa
importancia biolóxica.

2.1Distingue as fases do ciclo celular
e expresa de forma coherente as
súas principais características e a
súa relación coas enfermidades.

– Importancia biolóxica dos procesos de
división celular.

– Recombinación xenética.
– Avances tecnolóxicos relacionados
cos procesos de división celular.

3. Coñecer as distintas formas dos
ácidos nucleicos en función da fase
do ciclo celular na que se encontren
e recoñecer todas as características
dos cromosomas e a importancia
que ten o feito de estudar os
cromosomas sexuais.

3.1 Interpreta as características do
material xenético en función do
estado biolóxico da célula, e
recoñece as partes e
peculiaridades dos cromosomas.

3.2 Entende que é un cariotipo
humano, distingue os
cromosomas sexuais e recoñece
as aplicacións dos avances
científicos para o estudo das
enfermidades.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Aplicación das normas de seguridade do
laboratorio.

– Observación in situ dos procesos de
división celular.

– Elaborar hipóteses e comprobar que
efectivamente se cumpren as formulacións
previas.

1. Uilizar distintas fontes de
información en función das
súas necesidades,
discriminando con coherencia a
súa procedencia e integrando
os coñecementos adquiridos.

1.1Analiza a información de
diversas fontes, especialmente as
TIC, integrando diferentes
conceptos no seu saber e realiza
producións como táboas ou
esquemas.

CCL
CD
CAA
CSC

4 sesións

- Apartado específico.

– Deseñar, de forma autónoma,
experimentos científicos relacionados co
tema.

– Utilización do método científico como liña
habitual de traballo na investigación
científica.

2. Deseñar e levar á práctica
experimentos baseados na
metodoloxía científica,
traballar con seguridade no
laboratorio, así como presentar
producións propias de forma
oral e escrita.

2.1 Participa activamente en grupos
de traballo, valora e respecta a
opinión dos seus compañeiros,
traballa con seguridade no
laboratorio e expón con
coherencia de forma escrita e oral
as súas producións.

2.2 Comprende a importancia do
traballo de investigación e dos
avances científicos no progreso e
na loita de determinadas
enfermidades..
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UNIDADE 3: A HERDANZA XENÉTICA

Obxectivos Didácticos:
Recoñecer as claves dos experimentos de Mendel. (*)
Definir e relacionar os principais conceptos de xenética. (*)
Representar os cruzamentos con diagramas e con cadros de Punnett. (*)
Enunciar, interpretar e aplicar as leis de Mendel. (*)
Identificar algunhas enfermidades hereditarias e xenéticas na especia humana. (*)
Recoñecer como se determina o sexo na especie humana. (*)
Identificar algunhas enfermidades ligadas ao sexo.
Explicar como se herdan os grupos sanguíneos. (*)
Elaborar árbores xenealóxicas.
Recoñecer os métodos utilizados para a prevención das enfermidades xenéticas.
Elaborar e analizar un cariotipo humano. (*)
Formular hipóteses científicas sobre o xenotipo e o fenotipo.
Deseñar un experimento sobre a selección e cría de razas puras de animais.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 1

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Leis de Mendel.
– Utilización dos principios de Mendel para
resolver problemas xenéticos.

1. Describir e comprender o
funcionamento dos
principios das Leis de
Mendel, así como saber
resolver problemas
xenéticos sinxelos,
utlizando gráficos, táboas
ou árbores xenealógicas.

1.1Define con precisión, comprende
os distintos conceptos usados na
xenética mendeliana e aplícaos na
realización de cuestións ou
problemas.

1.2 Recoñece os principios básicos da
xenética mendeliana, e é capaz de
resolver autonomamente
problemas prácticos de, cando
menos, un e dous caracteres.

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

5 sesións

- Apartado específico.

– Relación entre cromosomas, xenes e
caracteres hereditarios.

– Individuos homocigotos e heterocigotos.
– Diferenzas entre xenotipo e fenotipo.
– Táboas de Punnett e árbores xenealógicas.
– Herdanza intermedia.
– Herdanza en seres humanos: enfermidades,
hereditarias e xenéticas e a súa prevención.

– Determinación xenética do sexo en humanos.
– Enfermidades asociadas á herdanza ligada ao
sexo.

– Herdanza de grupos sanguíneos.
– Avances científicos relacionados coas
enfermidades xenéticas en humanos.

2. Comprender como se
produce a herdanza de
determinados caracteres
humanos, a orixe de
determinadas enfermidades
xenéticas e a herdanza
ligada ao sexo.

2.1 Identifica as enfermidaes
xenéticas máis frecuentes, así
como a importancia da
investigación científica para a súa
curación.

2.2 Comprende os mecanismos da
herdanza dos cromosomas sexuais
e resolve de forma autónoma
problemas prácticos da herdanza
ligada ao sexo.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Utilización do vocabulario científico
relacionado coa xenética e as
enfermidades hereditarias.

– Valoración argumentativa da aplicación
da investigación na cura de enfermidades
xenéticas.

1. Utilizar distintas fontes de
información en función das
súas necesidades,
discriminando a súa
procedencia para elaborar
unha opinión propia,
resolver problemas ou
realizar producións
variadas.

1.1 Consulta diversas fontes,
especialmente as TIC, para
localizar e seleccionar a
información necesaria para
concretar unha opinión propia e
para resolver problemas.

CSIEE
CD
CCL
CAA
CSC

5 sesións

- Apartado específico.

– Aplicación das normas de seguridade
propias do laboratorio de ciencias.

– Coidado do material persoal e colectivo
na aula e no laboratorio.

– Formulación e integración das
habilidades propias do método científico
para resolver problemas xenéticos.

– Coidado do material persoal e colectivo
na aula e no laboratorio.

- Interpretación coherente de documentos,
noticias, vídeos, etc. relacionados coa
xenética.

2. Participar activamente en
traballos grupais, valorar as
achegas dos seus
compañeiros, planificar as
súas producións de forma
concisa e recoñecer o labor
e importancia da
investigación científica.

2.1 Transmite a información que
buscou e seleccionou, realizando
textos, esquemas, etc.

2.2 Participa activamente, respecta a
opinión dos seus compañeiros e
valora a investigación científica.
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UNIDADE 4: ADN E PROTEÍNAS. A BIOTECNOLOXÍA

Obxectivos Didácticos:
Recoñecer os elementos básicos da estrutura fundamental do ADN. (*)
Simular a replicación do ADN formando cadeas complementarias a outras dadas. (*)
Recoñecer o fluxo da información xenética desde o ADN cara ás proteínas.
Interpretar e aplicar o código xenético. (*)
Describir as etapas da síntese de proteínas. (*)
Explicar o concepto de mutación e indicar os diferentes tipos coñecidos. (*)
Recoñecer a anemia falciforme como unha enfermidade producida por unha mutación.
Comentar a importancia biolóxica das mutacións. (*)
Recoñecer as aplicacións da biotecnoloxía en distintos sectores.
Explicar o papel dos enzimas e os microorganismos en biotecnoloxía.
Describir a transferencia de xenes a plantas e animais mediante enxeñería xenética.
Recoñecer as principais aplicacións das técnicas de análise de ADN. (*)
Analizar pegadas xenéticas.
Deseñar un experimento sobre a influencia da temperatura sobre os deterxentes enzimáticos.
Interpretar esquemas sobre a expresión dos xenes e as mutacións no ADN.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 1

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– O ADN como elemento que contén toda a
información xenética.

– A estrutura do ADN
– A replicacion do ADN.
– Xenes e proteínas.
– O código xenético
– A síntese de proteínas.
– As mutacións, tipos de mutacións e a súa
importancia biolóxica

– As diferentes enfermidades xenéticas.
– A biotecnoloxía e as súas aplicacións
– Os enzimas.

1. Utilizar o vocabulario
técnico apropiado para
describir as características
do ADN, e os seus
compoñentes.

1.1Utiliza correctamente o vocabulario
propio relacionado co ADN e a
información xenética para
expresarse verbalmente ou por
escrito. 1.2 Recoñece os principios
básicos da xenética e é capaz de
resolver autonomamente problemas
prácticos

CCL
CAA
CSC
CCEC

6 sesións

- Apartado específico.

– A enxeñaría xenética e as diferentes
técnicas.

– Modificación xenética en animais e
plantas.

– Diversas aplicacións da enxeñería
xenética.

- Técnicas para a análise do ADN e as súas
diversas aplicacións.

2. Comprender en que
consiste o avance da
enxeñaría xenética e as súas
diferentes técnicas.

2.1 Identifica os métodos de
bioenxeñería máis frencuente e as
súas diferentes aplicacións.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

- Utilización do vocabulario científico
relacionado coa xenética e as
enfermidades hereditarias.

– Valoración argumentativa da
aplicación da investigación na cura
de enfermidades xenéticas.

1. Uilizar distintas fontes de
información en función das
súas necesidades,
discriminando a súa
procedencia para elaborar
unha opinión propia,
resolver problemas ou
realizar producións
variadas.

1.1 Consulta diversas fontes, especialmente as
TIC, para localizar e seleccionar a
información necesaria para concretar unha
opinión propia e para resolver problemas.

1.2 Transmite a información que buscou e
seleccionou, realizando textos, esquemas,
etc.

CCL
CD
CSC
CSIEE
CCEC

4 sesións

- Apartado específico.

– Aplicación das normas de
seguridade propias do laboratorio de
ciencias.

– Coidado do material persoal e
colectivo na aula e no laboratorio.

– Formulación e integración das
habilidades propias do método
científico para resolver problemas
xenéticos.

– Coidado do material persoal e
colectivo na aula e no
laboratorio.Interpretación coherente
de documentos, noticias, vídeos, etc.
relacionados coa xenética.

2. Participar activamente en
traballos grupais, valorar
as achegas dos seus
compañeiros, planificar as
súas producións de forma
concisa e recoñecer o labor
e importancia da
investigación científica.

2.1 Participa activamente, respecta a opinión
dos seus compañeiros e valora a
investigación científica..
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UNIDADE 5: A EVOLUCIÓN BIOLÓXICA

Obxectivos Didácticos:
Coñecer os experimentos de Redi e Pasteur que lle puxeron fin á teoría da xeración espontánea. (*)
Explicar a teoría da orixe químico da vida e o experimento de Miller. (*)
Expor a base doutras teorías sobre a orixe da vida.
Explicar as teorías preevolucionistas.
Enumerar os postulados de Lamarck. (*)
Explicar a teoría da evolución de Darwin e Wallace. (*)
Coñecer os principais axentes do neodarwinismo.(*)
Explicar as teorías neutralista e o saltacionismo. (*)
Expor as evidencias da evolución biolóxica. (*)
Recoñecer os principais aspectos do proceso de hominización. (*)
Describir os principais prehomínidos e homínidos.
Identificar homínidos fósiles a partir da información de diferentes xacementos.
Deseñar un experimento sobre a orixe da vida.
Interpretar árbores filoxenéticas dalgúns vertebrados.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 1

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Conceptos relacionados coa orixe da
vida na Terra e a aparición de
especies.

– Teorías explicativas da orixe da vida
na Terra.

– Valoración dos esforzos realizados
ao longo da historia para tratar de
explicar a orixe e a evolución dos
organismos no planeta.

1. Coñecer as diferentes
teorías explicativas sobre
cal foi a orixe da vida na
Terra, así como diversas
teorías que foron
explicando a evolución das
especies ao longo do
tempo.

1.1 Identifica as principais teorías que
explican a orixe da vida na Terra.

1.2 Interpreta e diferencia as teorías que
explican a diversidade e evolución dos
seres vivos.

CCL
CAA

CMCCT
CSIEE
CCEC

6 sesións

- Apartado específico.

– Probas que demostran a evolución
nos seres vivos.

– Árbores filoxenéticas.

2. Explicar os mecanismos da
evolución biolóxica,
incidindo na importancia
dos procesos de
variabilidade, mutación e
selección natural, e
indentificar ademais as
probas relativas á evolución
das especies.

2.1 Expresa as causas e procesos relativos á
evolución dos organismos ao longo do
tempo.

2.2 Comprende as evidencias que demostran
a orixe común dos seres vivos.

 Procesos evolutivos da
hominización.

 Características máis importantes dos
homínidos.

3. Describir os cambios que
están asociados aos
procesos de hominización e
recoñecer a progresiva
evolución e o
desenvolvemento ao longo
do tempo dos primates e
homínidos.

3.1 Explica os cambios máis significativos
do proceso de hominización e interpreta
árbores filoxenéticas.

3.2 Analiza os procesos ocorridos na
evolución dos homínidos.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Valoración da investigación de
diversos descubrimentos de novas
informacións relativas á orixe e á
evolución das especies.

– Formulación e integración das
habilidades propias do método
científico para resolver cuestións.

1. Uilizar distintas fontes de
información,
discriminando a súa
procedencia para elaborar
unha opinión propia,
resolver problemas ou
realizar producións
propias.

1.1Analiza as fontes de información,
comprende a metodoloxía característica
do método científico, e aplícaa nas súas
propias producións e experimentos

1.2 Realiza correctamente os seus propios
experimentos baseándose no método
científico.

CCL
CMCCT
CAA
CSC
CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.

– Interpretación de documentos,
noticias, vídeos, etc. E selección de
información relacionada coa
evolución dos organismos.

 Interpretación de documentos,
noticias, vídeos, etc. relacionados
coa xenética.

2. Planificar, organizar e
interpretar a información
para levar a cabo as súas
propias producións
recoñecer a importancia da
investigación científica.

2.1 Interpreta e transmite a información que
buscou e seleccionou, realizando textos,
esquemas, producións propias, etc.

2.2Utiliza adecuadamente o vocabulario
científico para describir diferentes
situacións.

:
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UNIDADE 6: O ECOSISTEMA E OS FACTORES ECOLÓXICOS

Obxectivos Didácticos:
Enumerar as condicións ambientais que fixeron posible a vida na Terra. (*)
Distinguir ecosistemas naturais de ecosistemas artificiais. (*)
Recoñecer os elementos que integran un ecosistema. (*)
Describir os ecosistemas representativos da nosa redonda. (*)
Explicar os factores abióticos e bióticos dun ecosistema. (*)
Coñecer os principais factores climáticos que actúan nun ecosistema.
Describir os factores físicos, químicos e edáficos dun ecosistema. (*)
Interpretar gráficas de tolerancia e crecemento óptimo.
Recoñecer as principais relacións intraespecíficas e interespecíficas nunha comunidade. (*)
Describir os grandes ecosistemas terrestres: os biomas.(*)
Enumerar as adaptacións aos factores ambientais.
Propor exemplos de adaptacións ao medio acuático, terrestre e aéreo. (*)
Realizar unha mostraxe dos organismos dun ecosistema.
Deseñar un experimento sobre o crecemento dunha poboación.
Interpretar gráficos e imaxes sobre a dinámica das poboacións.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 3

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– A biosfera.
– Definición de ecosistema.
– Ecosistemas naturais e artificiais.
– Elementos que integran os
ecosistemas.

– Tipos de ecosistemas acuáticos e
terrestres.

– Factores bióticos e abióticos dos
ecosistemas.

– Tipos de relacións entre individuos.
– Métodos de estudo dos ecosistemas.
– Formas de crecemento das
poboacións de microorganismos.

1. Describir con precisión e
comprender que é un
ecosistema, os seus principais
compoñentes, as súas
interrelacións, os cambios e
regulacións que pode sufrir ao
longo do tempo por diversos
factores.

1.1 Expresa con precisión os
conceptos de ecosistema,
biotopo e biocenose, e recoñece
as súas principais
características. Comunicación
lingüística – Aprender a
aprender.

1.2 Distingue os factores bióticos e
abióticos dos ecosistemas,
define os tipos de relacións máis
habituais e valorando a
importancia da súa
conservación. Comunicación
lingüística – Apr. a aprender -
Sociais e Cívicas.

CCL
CAA
CSC

5 sesións

- Apartado específico.

– Biomas máis significativos, segundo
o tipo de clima.

– Tipos de adaptacións dos seres vivos
ao ambiente no que viven.

– Rangos de tolerancia e nivel óptimo.

2. Valorar a existencia de
múltiples tipos de ecosistemas
e biomas no mundo,
comprender a súa relación con
diversos factores
condicionantes e recoñecer as
súas principais características.

2.1 Explica os diferentes tipos de
biomas que existen no planeta,
recoñecendo a súa relación con
factores como o clima e o solo.
Comunicación lingüística –
Aprender a aprender.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Utilización do vocabulario científico
relacionado co estudo dos
ecosistemas.

– Aplicación das normas de seguridade
propias do laboratorio de ciencias.

– Coidado do material persoal e
colectivo na aula e no laboratorio.

– Formulación e integración das
habilidades propias do método
científico para estudar e comprender
os ecosistemas.

– Interpretación coherente de
documentos, noticias, vídeos, etc.
relacionados cos ecosistemas.

1. Informarse, discriminar,
analizar e transmitir
información científica,
incorporando os resultados
desta análise para formar
unha opinión propia sólida
e coherente,
comprendiendo que o
estudo dos ecosistemas se
realiza en base ao método
científico.

1.1 Encontra, selecciona e analiza a
información utilizando diferentes
fontes, e en particular as TIC.

1.2 Comunica a información que buscou e
seleccionou, mediante táboas, gráficos,
debuxos, esquemas, etc.

1.3 Comprende a metodoloxía propia do
método científico, é capaz de aplicala
nos seus propios experimentos, e
participa activamente.

CCL
CD
CAA
CSIEE

4 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 7: DINÁMICA DOS ECOSISTEMAS

Obxectivos Didácticos:
Describir o ciclo da materia e o fluxo da enerxía nun ecosistema.
Recoñecer a produtividade primaria e secundaria dun ecosistema.
Identificar os niveis tróficos dun ecosistema.
Describir o nicho ecolóxico dun ecosistema.
Explicar o ciclo do nitróxeno, do carbono e do fósforo.
Analizar as relacións tróficas nos ecosistemas.
Interpretar diferentes tipos de pirámides ecolóxicas.
Recoñecer a perturbación e estabilidade dos ecosistemas.
Valorar a loita biolóxica como método de contrarrestar as pragas.
Enumerar os factores que limitan o crecemento dunha poboación.
Comparar as dúas estratexias de supervivencia das poboacións.
Describir as etapas das sucesións ecolóxicas.
Explicar o papel que xogan as especies invasoras e as especies clave na cadea trófica.
Determinar a presenza de bacterias fixadoras de nitróxeno.
Deseñar un experimento sobre unha pirámide ecolóxica.
Analizar unha gráfica sobre o ecosistema bacteriano do leite.
Interpretar unha pirámide ecolóxica.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 3

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Características básicas dos
ecosistemas.

– Obtención de enerxía e enerxía nun
ecosistema.

– Produtividade dos ecosistemas.
– Ciclos de materia.
– Relacións tróficas e niveis tróficos.
– Pirámides ecolóxicas.

1. Expresar como se produce a
obtención e a transferencia
de materia e enerxía nun
ecosistema, explicar a súa
relación coa produtividade e
definir as súas relacións
tróficas.

1.1 Explica como se produce a obtención de
materia e enerxía nos ecosistemas,
establecendo unha relación coa súa
produtividade.

1.2 Esquematiza os ciclos de materia máis
relevantes, explicando a importancia da
reutilización dos elementos químicos e o
seu aproveitamento en actividades
humanas.

CCL
CAA
CSC
CSIEE

6 sesións

- Apartado específico.

– Mecanismos de regulación dos
ecosistemas.

– Autorregulación dos ecosistemas.
– Sucesións ecolóxicas.
– Alteracións dos ecosistemas debido a
actividades humanas.

 Especies clave.

2. Recoñecer os procesos de
sucesión ecolóxica que se
producen nos ecosistemas, e
contrastar algunhas
actuacións humanas que
inciden sobre os sistemas
naturais, valorando a súa
influencia e recoñecendo a
súa problemática.

2.1 Representa pirámides e redes tróficas dos
ecosistemas, facendo énfase nas especies
clave e nas alteracións que ocasionan as
especies invasoras.

2.2 Comprende e expresa os mecanismos de
autorregula-ción e de sucesión ecolóxica
dos ecosistemas e os factores que
interveñen neses procesos.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Utilización do vocabulario científico
relacionado co estudo dos
ecosistemas.

– Formulación e integración nas
habilidades propias do método
científico para estudar e comprender
os ecosistemas.

– Interpretación coherente de
documentos, noticias, vídeos, etc.
relacionados cos ecosistemas.

1. Informarse, discriminar,
analizar e transmitir
información científica,
usando distintas
metodoloxías e
incorporando os resultados
desta análise para formarse
unha opinión propia,
comprendendo que o
estudo dos ecosistemas se
realiza en base ao método
científico.

1.1 Encontra, analiza e discrimina a
información utilizando diferentes fontes, e
en especial, as TIC.

1.2 Comprende a importancia do traballo de
investigación científica e dos avances
científicos no coñecemento e na loita
contra os problemas que afectan os
ecosistemas.

CCL
CD
CSC
CSIEE

4 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 8: RECURSOS E RESIDUOS

Obxectivos Didácticos:
Coñecer os recursos da Terra utilizados ao longo da historia. (*)
Clasificar os recursos segundo a súa orixe, a súa capacidade e a súa natureza. (*)
Diferenciar o uso consuntivo e non consuntivo da auga.(*)
Enumerar os distintos usos do solo. (*)
Explicar os procesos que require a potabilización da auga. (*)
Recoñecer os diferentes tratamentos necesarios para depurar as augas residuais.
Describir a orixe, a obtención e o uso dos recursos enerxéticos non renovables. (*)
Valorar o fracking ou fracturación hidráulica.
Coñecer as vantaxes e limitacións das enerxías renovables. (*)
Explicar os recursos alimentarios en diferentes culturas.
Comparar os modelos de desenvolvemento relacionados coa explotación dos recursos naturais.
Explicar o concepto de pegada ecolóxica. (*)
Clasificar os residuos segundo a súa procedencia. (*)
Recoñecer a estratexia dos tres erres. (*)
Comparar os diferentes métodos de tratamento de residuos.
Reciclar papel no laboratorio. (*)
Deseñar un experimento sobre a hora de depositar o lixo.
Interpretar gráficos sobre a demanda de enerxía.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 3

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Recursos que se utilizaron ao longo
da historia da humanidade.

– Usos da auga e do solo. Tratamentos
da auga.

– Enerxías renovables e non
renovables. Impactos do uso destes
tipos de enerxía.

– Recursos alimentarios mundiais.
– Modelos de desenvolvemento
sostible e medios de estimar o
impacto sobre o planeta.

1. Recoñecer a orixe e as
características dos recursos
do planeta, así como os
principais tipos, a
utilización, a súa
dispoñibilidade e os seus
usos potenciais, para
fomentar o
desenvolvemento sostible.

1.1 Identifica os recursos máis
significativos do planeta e explica os
tipos que existen, os seus posibles usos
e as súas características.

CCL
CAA
CSC
CSIEE

7 sesións

- Apartado específico.

– Tipos de residuos e a súa xestión.
 Relación dos impactos ambientais
coa saúde e as actividades das
persoas.

2. Comprender o
funcionamento dos
tratamentos e as medidas
de corrección para
minimizar os impactos
ambientais negativos
derivados da explotación de
certos recursos.

2.1 Explica os modelos de
desenvolvemento, facendo fincapé no
desenvolvemento sostible, e ofrece
exemplos de métodos de análises do
impacto ambiental das actividades
humanas.

2.2.Destaca a importancia da xestión e do
tratamento de residuos para o
desenvolvemento sostible do planeta.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Utilización de vocabulario científico
relacionado cos recursos e os efectos
sobre o medio ambiente.

– Estudo e integración do método
científico no seu saber para estudar e
comprender o desenvolvemento
sostible.

– Análise de documentos, noticias,
vídeos, etc. relacionados co
desenvolvemento sostible e os
impactos no medio.

1. Indagar, decidir e
discriminar sobre as fontes
de información utilizadas e
deseñar experimentos
propios, para formarse
unha opinión propia
coherente e incrementar o
seu saber sobre a
problemática ambiental
actual.

1.1 Busca, analiza e discrimina de forma
rigorosa a información utilizando
diferentes fontes, para realizar
producións propias e manifestar as súas
propias opinións.

1.2 Obtén información a través dun texto ou
gráficos e analiza os resultados,
contestando correctamente as preguntas
propostas.

1.3 Deseña os seus propios experimentos
utilizando os fundamentos do método
científico.

CCL
CD
CAA

3 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 9: O IMPACTO HUMANO NOS ECOSISTEMAS

Obxectivos Didácticos:
Recoñecer diferentes tipos de contaminación: física, química e biolóxica. (*)
Coñecer os principais contaminantes atmosféricos. (*)
Explicar os acordos conseguidos nos cumios sobre o cambio climático.
Enumerar as implicacións do cambio climático.
Describir o efecto invernadoiro, as súas causas e efectos. (*)
Explicar a evolución da capa de ozono. (*)
Recoñecer os procesos que conducen á formación da néboa fotoquímica.
Identificar as causas e os efectos da contaminación da auga. (*)
Describir a orixe e os efectos da chuvia aceda. (*)
Definir conceptos clave para a comprensión da época.
Coñecer as principais fontes de contaminación por petróleo. (*)
Enumerar os tipos de contaminación que favorecen a degradación do solo. (*)
Explicar a orixe e os efectos da contaminación por radioactividade.
Comprobar o efecto da chuvia aceda sobre as plantas. (*)
Deseñar un experimento sobre a contaminación térmica.
Interpretar gráficos sobre a evolución da poboación mundial.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 3

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Utilización de vocabulario científico
relacionado coa contaminación.

– Clasificar en diferentes grupos os
diferentes tipos de contaminantes
que existen.

– Os contaminantes atmosféricos.

1. Coñecer o vocabulario
específico dos diferentes
contaminantes que se dan
na Terra e utilizalo
correctamente nun
contexto científico.

1.1 Identifica os diferentes tipos de
contaminates que existen e como
afectan estes a Terra.

1.2 Explica o que é o cambio climático e as
causas que o producen.

CCL
CAA
CSC
CSIEE

6 sesións

- Apartado específico.

– O cambio climático.
– Os efectos globais da
contaminación.

– A capa de ozono.
– A evolución da capa de ozono.
– O ozono malo.
– A contaminación da auga.
– Efectos da contaminación da auga.
– A chuvia aceda.
– Contaminación por metais pesados.
– As mareas negras.
– A contaminación do solo e os seus
tipos.

– A recuperación do solo.
– A contaminación por
radioactividade.

– A enerxía nuclear.

2. Buscar e analizar
información sobre o
impacto do ser humano
nos ecosistemas,
incorporando os resultados
desta análise para formarse
unha opinión propia sólida
e coherente.

2.1Destaca a importancia da xestión e o
tratamento de residuos para o
desenvolvemento sostible do planeta.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

- Utilización de vocabulario científico
relacionado cos recursos e os efectos
sobre o medio ambiente.

– Estudo e integración do método
científico no seu saber para estudar e
comprender o desenvolvemento
sostible.

– Análise de documentos, noticias,
vídeos, etc. relacionados co
desenvolvemento sostible e os
impactos no medio.

1. Indagar, decidir e
discriminar sobre as fontes
de información usadas e
deseñar experimentos
propios, para formarse
unha opinión propia
coherente e incrementar o
seu saber sobre a
problemática ambiental
actual.

1.1 Busca, analiza e discrimina de forma
rigorosa a información utilizando
diferentes fontes, para realizar
producións propias e manifestar as súas
propias opinións.

1.2 Obtén información a través dun texto
ou gráficos e analiza os resultados,
contestando correctamente as preguntas
propostas.

1.3 Deseña os seus propios experimentos
utilizando os fundamentos do método
científico.

CCL
CD
CAA

3 sesións

- Apartado específico.
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UNIDADE 10: A HISTORIA DA TERRA

Obxectivos Didácticos:
Explicar a orixe e a evolución da Terra e do Sistema Solar. (*)
Coñecer a escala do tempo xeolóxico. (*)
Calcular tempos en xeoloxía utilizando a datación absoluta e a datación relativa. (*)
Aplicar os principios estratigráficos á reconstrución da historia da Terra.
Enumerar as principais aplicacións científicas dos fósiles. (*)
Realizar unha correlación entre dúas ou máis columnas estratigráficas.
Interpretar mapas e cortes xeolóxicos. (*)
Explicar as particularidades xeolóxicas e biolóxicas do Precámbrico, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. (*)
Coñecer as principais extincións masivas na historia da Terra.
Representar o tempo xeolóxico nunha liña do tempo.
Deseñar un experimento sobre o proceso de fosilización. (*)
Interpretar mapas paleoxeográficos.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 2

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– A orixe da Terra.
– O tempo xeolóxico.
– Métodos de datación.
– Antigas ideas sobre a idade da Terra.
– Estratigrafía.
– Características de fósiles e do
proceso de fosilización.

– Fósiles guía.
– Mapas xeolóxicos.

1. Recoñecer os procesos que
tiveron lugar durante a
formación da Terra,
valorando as achegas e
ideas antigas que
explicaban a súa orixe, e
comprender o tempo
xeolóxico e as distintas
formas de datación.

1.1 Explica os procesos de formación da
Terra, entendendo que se trata dun
planeta cambiante, e valora a dificultade
de formular hipóteses que trataron de
responder no pasado a orixe e idade da
Terra.

CCL
CAA
CSIEE

6 sesións

- Apartado específico.

– Formas de reconstruír a historia
xeolóxica dunha rexión.

– Características das etapas xeolóxicas
máis importantes da Terra.

 Procesos de extinción masiva.

2. Diferenciar e reconstruír
os principais períodos da
vida do planeta, que dan
idea dos cambios que
sufriu a Terra ao longo da
súa historia, relacionando
estes aspectos coas
principais extincións
masivas.

2.1 Integra no seu saber que é o tempo
xeolóxico e nomea distintos métodos de
datación, especialmente os fósiles.

2.2.Expresa as principais características dos
diferentes pe-ríodos da Terra, facendo
referencia ás súas distintas
particularidades.

2.3.Describe que é unha extinción masiva e
recoñece aquelas que foron
especialmente significativas.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Destrezas propias do método
científico para estudar a historia e os
cambios da Terra.

– Análise de documentos, esquemas,
fotografías, cortes xeolóxicos,
debuxos, etc. relacionados co tempo
xeolóxico e os períodos do planeta.

– Linguaxe propia do tema de estudo.

1. Organizar, aplicar e
incorporar as destrezas
propias de traballo
científico ao seu saber,
empregando terminoloxía
apropiada e expresando a
información seleccionada a
partir de distintas fontes.

1.1 Emprega con soltura e correción a
terminoloxía propia do tempo xeolóxico
e a historia da Terra, utilizando o
método científico para comprobar
hipóteses e integrando no seu saber
novos coñecementos.

1.2 Expresa con precisión a información
que buscou, cribou e seleccionou a
partir de distintas fontes, realizando
debuxos, gráficos, cortes xeolóxicos,
esquemas, redaccións, etc.

CCL
CD
CAA
CSIEE

3 sesións

- Apartado específico.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 146/369

UNIDADE 11: TECTÓNICA DE PLACAS

Obxectivos Didácticos:
Identificar e describir as capas da Terra. (*)
Enumerar as probas da deriva continental. (*)
Explicar a teoría da Expansión do solo oceánico. (*)
Identificar as principais placas litosféricas e os seus movementos relativos nun mapa. (*)
Distinguir os tres tipos de límites de placas. (*)
Explicar a dinámica do manto e a orixe do movemento das placas.
Recoñecer algúns puntos quentes da Terra e as súas características.
Relacionar os límites diverxentes coas dorsais oceánicas. (*)
Interpretar as zonas de subdución como límites converxentes de placas. (*)
Explicar a formación de cordilleiras desde o punto de vista da tectónica de Placas. (*)
Relacionar os límites neutros das placas con fallas de transformación.
Xustificar a distribución mundial de terremotos e volcáns. (*)
Deseñar un experimento sobre o desprazamento da India.
Interpretar debuxos relacionados coas placas e a súa dinámica.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 2

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– A estrutura interna da Terra.
– Modelos de representación.
– A magnetosfera.
– Teoría da deriva continental.
– Teoría da Tectónica de Placas.
– Metodos de estudo dos fondos
oceánicos.

.– Expansión do fondo oceánico.
– Placas litosféricas.
– Tipos de límites de placas.

1. Comprender os modelos
explicativos da estrutura
interna da Terra,
recoñecendo as súas
principais características,
así como explicar os
movementos das placas
litosféricas e as teorías de
épocas pasadas que
trataron de explicar os
movementos de
continentes.

1.1Describe a estrutura e composición do
interior da Terra, facendo referencia aos
modelos explicativos .

1.2 Explica as diferenzas entre deriva
continental e tectónica de placas, recoñece
as características das placas litosféricas e
os motivos do movemento das placas.

CCL
CAA
CSIEE

6 sesións

- Apartado específico.

– Calor interna.

– Puntos quentes.
– Relevo asociado aos límites de
placas.

– Tipos de oróxenos.
 Dinámica terrestre: volcáns e
terremotos.

2. Explicar a localización e o
movemento das placas
litosféricas, os distintos
contactos que se producen
entre elas, e contrastar os
tipos de placas coas
manifestacións xeolóxicas
máis frecuentes.

2.1 Recoñece a situación das placas e os tipos
de límites que se producen entre elas,
asociándoos con determinados fenómenos
xeolóxicos.

2.2.Interpreta a existencia de vulcanismo e
sismicidade como consecuencia da
dinámica terrestre.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Uso de vocabulario científico
relacionado coa tectónica de placas.

– Selección e análise de información
utilizando distintas fontes, en
especial as TIC, sobre a actividade
das placas litosféricas.

– Análise de esquemas, fotografías,
debuxos ou representacións sobre a
tectónica de placas e as súas
manifestacións.

1. Organizar e incorporar as
destrezas propias de
traballo científico ao seu
coñecemento,
discriminando as súas
fontes de información e
empregando a terminoloxía
apropiada.

1.1Utiliza correctamente a terminoloxía
propia dos procesos xeolóxicos internos e
externos do planeta, utilizando o método
científico para comprobar as súas
hipóteses. Comunicación lingüística -
Aprender a aprender.

1.2Analiza a información que buscou e
seleccionou a partir de distintas fontes,
realizando debuxos, gráficos, esquemas,
redaccións, etc. Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor – Comunicación
lingüística – Aprender a aprender.

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

- Apartado específico.
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UNIDADE 12: O RELEVO TERRESTRE

Obxectivos Didácticos:
Enumerar os factores que condicionan a formación do relevo terrestre. (*)
Describir as formas máis frecuentes do relevo. (*)
Recoñecer a acción dos axentes xeolóxicos externos. (*)
Distinguir entre formas producidas por erosión e por sedimentación. (*)
Identificar as formas propias do relevo estrutural.
Explicar as formas características do relevo volcánico.
Recoñecer os principais relevos litolóxicos. (*)
Identificar as formas propias do relevo kárstico. (*)
Coñecer os principais métodos de representación e análise do relevo.
Interpretar mapas topográficos.
Levantar un perfil topográfico. (*)
Deseñar un experimento sobre o transporte de sedimentos polo vento.
Interpretar fotografías de distintos tipos de relevo. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 2

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Orixe do relevo terrestre.
– Factores que condicionan o relevo
dun lugar.

– Formas frecuentes do relevo.
– Actuación dos axentes xeolóxicos
externos.

1. Analizar a orixe do relevo
terrestre, entendendo que
se trata da interacción entre
os procesos xeolóxicos
externos e internos, e
explicar os factores que
interveñen na súa
formación.

1.1 Examina a orixe do relevo do planeta,
entendendo a interacción entre procesos
internos e externos, e recoñecendo as
formas máis habituais

1.2 Identifica os factores que interveñen no
proceso de formación das formas do
relevo.

CCL
CAA
CSIEE

5 sesións

- Apartado específico.

– Relevo morfoclimático, estrutural,
volcánico, litolóxico e kárstico.

2. Diferenciar os tipos de
relevos máis significativos,
así como os seus procesos
de formación, entendendo
que se encontran en
continuo cambio.

2.1 Describe os tipos de relevos máis
representativos, os seus compoñentes e os
factores que interveñen na súa formación.

– Diversos métodos de análise e
representación do relevo terrestre.

3. Recoñecer as formas
actuais de análise e
representación do relevo,
así como os últimos
avances na materia,
valorando os progresos
centíficos e tecnolóxicos.

3.1 Recoñece as distintas formas de estudar o
relevo terrestre e comprende a importancia
das investigacións científicas nesta
materia.
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BLOQUE 4

Contidos Criterios de
Avaliación Estándares de Aprendizaxe

Sesións
Competencias

Instrumentos de
Avaliación

– Destrezas propias do método
científico para estudar o relevo.

– Análise de esquemas, fotografías,
mapas, debuxos, esquemas, etc.
relacionados coa formación do
relevo.

– Emprego de terminoloxía científica
para expresar as súas ideas e
hipóteses.

– Decidir e discriminar sobre as fontes
de información e os seus métodos de
obtención.

1. Estruturar, aplicar e
incorporar as destrezas
propias de traballo
científico ao seu saber,
empregando fontes de
información e terminoloxía
apropiada, expresando as
súas conclusións con
coherencia.

1.1 Emprega con corrección a terminoloxía
propia do relevo terrestre, e utiliza os
postulados do método científico para
comprobar as súas hipóteses.

1.2 Examina a información que buscou e
seleccinou a partir de distintas fontes,
debuxos, fotografías, gráficos, esquemas,
redaccións, etc. e transmítea con
coherencia e precisión.

CCL
CD
CAA
CSIEE
CCEC

5 sesións

- Apartado específico.



Metodoloxía didáctica.
O estudo das Ciencias da Natureza terá en conta os seguintes aspectos:
- Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, de forma que a súa
presentación estea encamiñada á interpretación do medio por parte do alumno e a
conseguir as competencias básicas propias desta materia, o que implica empregar unha
metodoloxía baseada no método científico.
- Conseguir unha aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que os
contidos/coñecementos poidan ser aplicados polo alumno ao entendemento do seu
medio natural máis próximo (aprendizaxe de competencias) e ao estudo doutras
materias.
- Promover unha aprendizaxe construtiva, de forma que as aprendizaxes sexan
consecuencia unhas doutras.
- Tratar temas básicos, axeitados ás posibilidades cognitivas individuais dos alumnos.
- Favorecer o traballo colectivo entre os alumnos.
*Para tratar adecuadamente os contidos desde a perspectiva dos estándares de
aprendizaxe e para contribuír á adquisición de determinadas competencias, a proposta
didáctica e metodolóxica debe ter en conta a concepción da ciencia como actividade en
permanente construción e revisión, e ofrecer a información necesaria realzando o papel
activo do alumno no proceso de aprendizaxe mediante diversas estratexias:
- Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e investigación científicas,
convidarlle a empregalos e reforzar os aspectos do método científico correspondentes a
cada contido.
- Xerar escenarios atractivos e motivadores que lle axuden a vencer unha posible
resistencia apriorística ao seu achegamento á ciencia.
- Propor actividades prácticas que o sitúen fronte ao desenvolvemento do método
científico, proporcionándolle métodos de traballo en equipo e axudándoo a enfrontarse
co traballo/método científico que o motive para o estudo.
- Combinar os contidos presentados expositivamente, mediante cadros explicativos e
esquemáticos a través de cursos na aula virtual, nos que a presentación gráfica é un
importante recurso de aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión
inmediatos do alumno senón a obtención dos obxectivos da materia (e, en consecuencia,
de etapa) e das competencias básicas.

As principais estratexias empregadas son:
- Exposición esquemática de contidos na aula virtual por parte do profesor
- Realización de tarefas de aula adaptadas á programación
- Realización de probas escritas: 2 probas por trimestre
- Uso da Biblioteca nas lecturas complementarias e no Proxecto Lector
- Valoración da observación de aula: participación, respeto e interese
- Avaliación do caderno de clase solicitado aleatoriamente
- Establecer grupos de traballo homoxéneos para tarefas grupais
- Grao de participación en proxectos TIC
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Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción.

Avaliación inicial
Valoraremos os coñecementos previos tendo en conta a programación de cada nivel da ESO
establecendo se:
 Son suficientes.
 Se deben mellorar.
 Se se descoñecen.

Se levará a cabo un tipo de proba individual que constará de 20 preguntas que abarcan todas
as competencias nun grao de desenvolvemento mínimo.

Cos resultados da avaliación inicial estableceránse as medidas curriculares que os profesores
do departamento estimemos oportunas, distinguindo entre aqueles alumnos/as que poidan
seguir o curso de referencia e aqueles que o deban afrontar con medidas de reforzo, sexan
programas específicos de apoio ou adaptacións curriculares.

Avaliación continua e ordinaria:
Ao longo do curso están previstas tres avaliacións que coincidirán cos períodos anteriores ás
vacacións de Nadal, Semana Santa e verán. Estos condicionamentos obligan a dividir as
programacións do curso por trimestres. Ditas avaliacións terán lugar nas datas programadas
pola Xefatura de Estudos.
Dentro da avaliación continua e ordinaria se valorarán a través dos estándares de aprendizaxe,
indicando en cada caso o nivel de logro acadado os contidos e as destrezas. empregando os
seguintes instrumentos:.
Avaliación de contidos :
- Probas escritas
- Pregunata orais na clase
- Traballos individuais de temas da realidade diaria
- Traballos en grupo
Avaliación de procedimentos:
- Formas de intervención na clase
- Comentarios de videos didácticos
- Desenvolvemento do traballo experimental no laboratorio
- Participación nas actividades complementarias
- Capacidade de expresarse correctamente por escrito e oralmente
Avaliación da actitude:
- Grao de interese amosado, esforzo e participación
- Cuidado do material
- Puntualidade
- Comportamento respetuoso co resto dos compañeiros e co profesor
Todos estes epígrafes están contemplados especificamente nos instrumentos de avaliación
especificados para cada unidade cun peso porcentual distinto adaptado a cada unidade..
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CRITERIOS CUALIFICACIÓN E AVALIACIÓN

O curso está dividido en tres trimestres que se corresponderán coas datas das avaliacións
fixadas pola xefatura de estudos.

A nota máxima que o alumno pode acadar na proba ou probas escritas será de sete puntos.

A nota mímima para ter en conta a proba escrita será dun 2.5. Por debaixo de esa puntuación
non superará a avaliación correspondente.

As cuestións que se fagan na clase, o interese do alumno cara á ciencia, o traballo na casa
tamén seán avaliables da seguinte forma:

O traballo na clase ( fichas, cuestións e laboratorio) poderán sumar ata 1.5 puntos
sempre que se presenten as fichas e as cuestións na data correcta e correxidas. No se
puntuarán as presentadas fora de plazo.

O traballo na casa puntuará ata 1.5 puntos.

Todo o material fotocopiable que se dé aos alumnos será responsabilidade do alumno , de
xeito que a perda dese material non será reposto polo profesor.

RECUPERACIÓN DURANTE O CURSO.
Ao remate da avaliación e despois de seren enviadas as cualificacións ós pais, os

alumnos que non acaden os obxectivos mínimos a pesares das medidas individuais adoptadas,
realizarán un control escrito de recuperación da avaliación da materia avaliada con menos de
5 puntos.

Estas probas terán lugar, despois das vacacións de Nadal, despois de Semana Santa e a
final de curso, e como consta especificado noutro capítulo, para poder superar a materia os
alumnos deben superar as tres avaliacións, xa que non é unha materia de contidos progresivos.

Estas probas constarán dun número variable de preguntas (entre 10 e 20), e serán dos
contidos mínimos establecidos.

Avaliación final.
Finalmente, no mes de xuño e coincidindo coa recuperación da 3ª avaliación, os alumnos/as
poderán recuperar unha vez mais as avaliacións non recuperadas, sempre e cando non teñan
toda a materia suspensa, xa que non se trata dunha proba de suficiencia global.
A nota final será a media aritmética das notas das 3 avaliacións.

Avaliación extraordinaria:
Os alumnos suspensos na convocatoria extraordinaria de xuño e segundo a lexislación vixente,
realizarán unha única proba escrita en setembro, para a súa avaliación, que será de todos os
contidos impartidos no mesmo curso e segundo consta na memoria final de curso.
Esta proba constará dun número variable de exercicios (entre 10 e 20), e deles a metade dos
exercicios corresponderán a preguntas incluídas nos obxectivos mínimos. Todas as preguntas
da proba terán o mesmo valor, e serán avaliadas na súa totalidade sobre 10 puntos.
Nesta convocatoria a nota do alumno/a será unicamente a nota da proba extraordinaria.
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Así mesmo, a citada proba terá lugar nos primeiros días do mes de setembro, na data e hora
establecida pola xefatura de estudos e aprobada polo Claustro de Profesores.

Recuperación e avaliación de pendentes.
O programa do Departamento se divide en dúas avaliacións e unha proba final de
recuperación.
Para cada unha das avaliacións os alumnos/as cumplimentarán uns caderniños elaborados
polos profesores do Departamento que serán repartidos ao inicio de cada unha das avaliacións.
Posteriormente unha vez cumplimentados, serán devoltos ao profesor para a súa correción.
1ª Avaliación: Data límite de entrega dos caderniños: 31 de Outubro
Data de devolución polo profesor: 6 de Novembro.
2ª Avaliación: Data límite de entrega de caderniños: 31 de Xaneiro
Data de devolución polo profesor: 5 de Febreiro.
Non se recollerán caderniños cumplimentados despois das datas sinaladas. Esas son as
datas límites de entrega. Poden ser entregados antes.

AVALIACIÓN DO PROGRAMA
NIVEL: 1° ESO

TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 8º, 9, 10º, 11º, 12º, 13º, 14 e 15º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: (Maio) todos

NIVEL: 2° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN (Novembro): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN (Febreiro): 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º.
RECUPERACIÓN GLOBAL (Maio): todos

NIVEL: 3° ESO
TEMAS PARA A 1ª AVALIACIÓN : 1º, 2º, 3º, 4º, 5º.
TEMAS PARA A 2ª AVALIACIÓN : 6º, 7º, 8º, 9º e 10º.
RECUPERACIÓN GLOBAL: todos.

PROBAS TRIMESTRAIS E DATAS DE CELEBRACIÓN
Datas de exames:
1º exame: semana do 13 ao 16 de Novembro
2º exame: semana do 19 ao 22 de Febreiro
Exame final: semana do 2 ao 4 de Maio.
Destas tres datas, a primeira e a segunda corresponderán coa materia a recuperar especificada
para cada curso, e a terceira será unha proba de recuperación global sempre que o alumno/a
non acade un media de 5 entre as cualificacións das dúas partes da materia. Recuperarase
tamén a parte que sexa avaliada cunha nota inferior a un 3,5 aínda que a media das dúas
probas superase o 5.

PROCEDEMENTOS DE CUALIFICACIÓN DA MATERIA
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A ponderación da cualificación corresponderá nun 40% para o programa de reforzo
(entrega de caderniños debidamente cumplimentados nas datas sinaladas) e nun 60% para as
probas escritas trimestrais que consistirán en 10 preguntas, nas que cada unha vale 1 punto,
e que serán preguntas incluidas nos cadeniños de reforzo.

Medidas de atención á diversidade.

Programas de Reforzo: Serán aplicados ao longo de cada avaliación polo profesor de aula,
como medida de apoio para os alumnos/as que non superen os estándares de aprendizaxe
específicos de cada unidade. Será un programa de apoio individualizado e adaptado ás
necesidades de cada alumno/a.
Adaptacións curriculares: Os alumnos que necesitan unha especial atención debido as súas
características, fan un caderniño específico cos contidos e exercicios axeitados a súa
capacidade e dos cales son avaliados despois mediante probas escritas específicas e
prestándolles unha atención individualizada dentro dos medios dispoñibles.

A elaboración e elección dos caderniños faise en colaboración co Departamento de
Orientación, que se encarga especificamente dos alumnos con necesidades educativas
especiais, e se elaborarán as correspondentes adaptacións curriculares e se propoñerán as
medidas de reforzo específicas para cada caso, dentro dun plan individual.

Na medida da dispoñibilidade horariao serán apoiados nalgunhas horas polos profesores de
Pedagoxía Terapéutica.

Esta atención individualizada faise especialmente difícil nos grupos moi numerosos e
con varios alumnos que precisan dunha atención individualizada.

Elementos transversais.
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UNIDADES ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Unidade 1 CA: Documental sobre a estrutura celular

TIC: Búsqueda de información de diferentes formas celulares e a súa
función

Unidade 2 CA: Documental sobre a importancia da meiose na reprodución
EC: Prevención do cancro

Unidade 3 CL: Principais técnicas de dianose prenatal
EC: Doazón de sangue e órganos

Unidade 4 EOE: Os plásmidos
EC: Implicacións éticas da biotecnoloxía

Unidade 5 EC: Socialización e cultura dos primeiros humanos
TIC: Órganos vestixiais

Unidade 6 CA: Documental sobre parasitismo
TIC: A hibernación dos mamíferos

Unidade 7 EV: Incendios forestais
EMP: Hortos urbanos

Unidade 8 EC: Reciclaxe e separación de residuos
EV: Enerxías non renovables en automoción

Unidade 9 TIC: Contaminación global
CA: Mareas negras

Unidade 10 EOE: A interpretación dun xacemento de fósiles
EC: Saqueo de xacementos fosilíferos e venta ilegal de fósiles

Unidade 11 CA: Documental sobre os volcáns de Hawai
EOE: Tsunamis

Unidade 12 EOE: Sistema de faias activas de Triacastela – Becerrea
EC: Conservación do relevo xeolóxico coma paisaxe

PERFIL COMPETENCIAL – BIOLOXÍA 4ºESO
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Comunicación lingüística (CCL)

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

 BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización.

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

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos.

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para
manter o equilibrio do ecosistema.

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa
importancia para a vida en xeral e o mantemento destas.

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre
os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc.

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza
desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes
e preséntaos utilizando distintos medios.

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento
sustentable do planeta.

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a
presentación das súas investigacións.

 BXB4.5.1. 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
a súa defensa na aula.

 BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto
verbalmente como por escrito.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (CMCCT)
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 BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a
función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función.

 BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo.

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

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos.

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

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve
problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas.

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

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e
neodarwinismo.

 BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización.

 BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que
tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e plantas característicos
de cada era.

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

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

 BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas.

 BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres.

 BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes.

 BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres
vivos nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na conservación deste.

 BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas,
interpretando casos prácticos en contextos reais.
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 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza
desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes
e preséntaos utilizando distintos medios.

 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a
presentación das súas investigacións.

 BXB4.5.1. 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
a súa defensa na aula.

Competencia dixital (CD)

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e
esquemas gráficos.

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a
presentación das súas investigacións.

 BXB4.5.1. 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
a súa defensa na aula.

Aprender a aprender (CAA)

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

 BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, micrografías e
esquemas gráficos.

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

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

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao
co concepto de xene.
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 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos.

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

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

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e
reprodutiva.

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e
neodarwinismo.

 BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural.

 BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas.

 BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e
relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade.

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

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

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

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos
superficiais.

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

 BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas.

 BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo.

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos.

 BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna.

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para
manter o equilibrio do ecosistema.
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 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando
a adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste.

 BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres
vivos nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na conservación deste.

 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa
importancia para a vida en xeral e o mantemento destas.

 BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa
eficiencia enerxética.

 BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental e analiza
desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes
e preséntaos utilizando distintos medios.

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos
materiais.

 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a
presentación das súas investigacións.

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

 BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social, e resolve
problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas.

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e
reprodutiva.

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética.

 BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da
biotecnoloxía.

 BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando
a adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste.
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 BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa
importancia para a vida en xeral e o mantemento destas.

 BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por
parte do ser humano, e valora criticamente a súa importancia.

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre
os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc.

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa
recollida selectiva.

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos
materiais.

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento
sustentable do planeta.

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE)

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.

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

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

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

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e
reprodutiva.

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética.

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

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos
superficiais.

 BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa importancia para
manter o equilibrio do ecosistema.

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa
recollida selectiva.
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 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

 BXB4.5.1. 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
a súa defensa na aula.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

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

 BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por
parte do ser humano, e valora criticamente a súa importancia.

 BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre
os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

ESTÁNDARE
S

13 22 3 35 12 13 3



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO.

BLOQUE / UNIDADE 1. PROCEDEMENTOS DE TRABALLO.

- Comprender o significado do método científico. (*)
- Interpretar e redacción dun texto científico. (*)
- Coñecer o tratamento e transmisión da información científica: base de datos e a búsquea de bibliografía científica. (*)
- Comprender os conceptos de divulgación científica e da investigación como motor da sociedade actual.
- Explicar o impacto da ciencia na sociedade.
- Búsquea, selección e organización da información a partir de textos e imaxes para completar actividades e responder a preguntas. (*)
- Comprender a interpretación de resultados experimentais.
- Comprender o análises de datos a partir da interpretación de táboas e gráficos. (*)
- Realización de proxectos de investigación e reflexión sobre os procesos seguidos e os resultados obtidos.
- Utilización das TIC para a realización de tarefas e o análises de resultados. (*)
- Apreciación de la importancia de la investigación para el avance de la ciencia.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.



BLOQUE 1. PROCEDEMENTOS DE TRABALLO.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Instrumentos Avaliación

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía.
O artigo científico. Fontes de divulgación
científica. Elaboración e presentación de
informes utilizando medios diversos.

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

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

CAA
CCL

50 % proba escrita.
50 % traballos individuais ou de
grupo.

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.

CCL
CD
CAA

B1.2. Ciencia, tecnoloxía e sociedade.
Perspectiva histórica.

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

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía.
O artigo científico. Fontes de divulgación
científica. Elaboración e presentación de
informes e presentación utilizando medios
diversos.

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

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

CCL
CD
CAA
CSIEE
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BLOQUE / UNIDADE 2. O UNIVERSO.

- Identificar os elementos do universo: estrelas, galaxias e nebulosas. (*)
- Coñecer as agrupacións de galaxias.
- Descubrir o universo dinámico. (*)
- Comprender o concepto de gravidade Newton e Einstein.
- Coñecer a teoría do big bang, a data de nacemento do universo e os espectros de absorción. (*)
- Definir os buratos negros (estelares e galácticos) ase como as súas incógnitas.
- Comprender a historia do universo. (*)
- Descubrir de límites do universo e os eu futuro.
- Identificar e explicar as diferentes teorías científicas do universo. (*)
- Describir os obxectos que forman o universo. (*)
- Descubrir a técnica que permitiu descubrir a composición química do universo.
- Explicación da formación das primeiras estrelas e das galaxias a través da teoría do big bang. (*)
- Describir a organización del universo.
- Definir o orixe do Sistema Solar. (*)
- Coñecer a estrutura e formación do Sistema Solar e dos seus planetas e corpos planetarios. (*)
- Localizar a Nube de Oort e a súa importancia como depósito de cometas. (*)
- Comprender o termo de exoplaneta a a súa situación actual.
- Comprender o concepto de vida fora da Terra e os seus requisitos.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 2. O UNIVERSO.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Instrumentos Avaliación

B2.1. Orixe do universo: o Sistema Solar, a
Terra, a vida e a evolución. Teorías científicas
fronte a opinións e crenzas; perspectiva
histórica.

B2.1. Diferenciar as explicacións científicas
relacionadas co Universo, o Sistema Solar, a
Terra, a orixe da vida e a evolución das especies,
daquelas baseadas en opinións ou crenzas.

CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe,
a evolución e o final do Universo, e establece
os argumentos que as sustentan.

CMCCT 50 % proba escrita.
50 % traballos individuais
ou de grupo.

B2.2. Orixe, formación e estrutura do
Universo.

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

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

CMCCT

CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos
científicos que foron fundamentais para o
coñecemento actual do Universo.

CMCCT

B2.2. Orixe, formación e estrutura do
Universo.

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

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

CMCCT

CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos,
os aspectos máis salientables da Vía Láctea.

CMCCT

CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da materia
escura para explicar a estrutura do Universo.

CMCCT

B2.2. Orixe, formación e estrutura do
Universo.

B2.4. Sinalar que observacións poñen de
manifesto a existencia dun burato negro, e cales
son as súas características.

CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos
negros e describe as súas principais
características.

CMCCT

B2.2. Orixe, formación e estrutura do
Universo.

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

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

CMCCT

B2.3. O Sistema Solar: formación e estrutura. B2.6. Recoñecer a formación do Sistema Solar. CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema
Solar e describe a súa estrutura e as súas
características principais.

CMCCT

B2.3. O Sistema Solar: formación e estrutura. B2.7. Indicar as condicións para a vida noutros
planetas.

CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe
cumprir un planeta para que poida albergar
vida.

CAA
CMCCT
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BLOQUE / UNIDADE 3. AVANCES TECNOLÓXICOS. IMPLICACIÓNS SOCIAIS E AMBIENTAIS.

- Identificar os principias factores do medio ambiente que afectan ao ser humano. (*)
- Diferenciar entre riscos naturais e tecnolóxicos.
- Destacar os riscos dos accidentes industriais e os que prodúcense no transporte de hidrocarburos.
- Clasificar os tipos de recursos naturais. (*)
- Comprender as limitacións alimenticias da agricultura e a pesca.
- Coñecer os recursos da xeosfera: solo, minerais e rochas. (*)
- Comprender nas necesidades da auga como recurso. (*)
- Explicar os problemas das augas subterráneas e a desalización.
- Coñecer os principais impactos atmosféricos: choiva ácida, burato de ozono, cambio climático global e probas do mesmo. (*)
- Comprender os impactos sobre la hidrosfera (ríos, lagos e océanos).
- Clasificar os impactos sobre o solo: contaminación, impactos da minería, erosión, residuos e tratamento dos mesmos. (*)
- Descubrir os impactos sobre a biosfera: a extinción das especies.
- Concienciarse dos perigos do planeta por la actividade humana.
- Enumerar os principais hábitos destinados a o aforro de auga, reciclado de residuos e protección de medio ambiente. (*)
- Comprender as principais desigualdades do consumo enerxético.
- Comprender o continuo crecemento das necesidades enerxéticas e coñecer o concepto de enerxía sostible (obxectivo 2030). (*)
- Coñecer a extracción dos combustibles fósiles: carbón, petróleo e gas natural. (*)
- Descubrir a problemática que plántella a explotación por fracking e a repercusión económica no prezo no barril de petróleo.
- Destacar os perigos potencias da enerxía nuclear: os desastres de Chernobil e Fukushima.
- Identificar as principia fontes renovables de enerxía (solar, eólica e biocombustibles). (*)
- Descubrir as enerxías do futuro: fusión nuclear, minería lunar e pilas de combustible.
- Identificar os principais problemas da sociedade e a problemática ambiental.
- Explicar os principais problemas da comunidade científica e política con os problemas medioambientais.
- Comprender o concepto de desenrolo sostible a valorar o decrecemento como unha posible solución. (*)
- Concienciarse dos principais perigos a los que se ven sometido noso planeta como consecuencia de la actividade humana. (*)
- Destacar os principais hábitos relacionados co reciclado dos residuos (papel, plástico, vidro,...). (*)
- Realizar un esquema dos principais actitudes de aforro enerxético e reutilización de materiais.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 3. AVANCES TECNOLÓXICOS, IMPLICACIÓNS SOCIAIS E AMBIENTAIS.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Instrumentos Avaliación

B3.1. Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O
crecemento da poboación humana e os
problemas ambientais. Sustentabilidade e
protección ambiental.

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

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

CMCCT 50 % proba escrita.
50 % traballos individuais
ou de grupo.

CCIB3.1.2. Procura e describe solucións
aplicables para resolver os principais problemas
ambientais.

CCL
CAA
CSIEE

B3.1. Ambiente, tecnoloxía e sociedade. O
crecemento da poboación humana e os
problemas ambientais. Sustentabilidade e
protección ambiental.

B3.2. Argumentar sobre o crecemento da
poboación humana, a evolución tecnolóxica, os
problemas ambientais e a necesidade dunha
xestión sustentable dos recursos que proporciona
a Terra.

CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións
ambientais dos principais tratados e dos
protocolos internacionais sobre a protección
ambientais.

CSC

B3.2. Principais problemas ambientais: causas,
consecuencias e posibles solucións.

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

CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio
climático, establece as súas causas e propón
medidas concretas e aplicables, a nivel global e
individual, para o reducir.

CSIEE

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

CMCCT
CSIEE

B3.3. Estudo de problemas ambientais do
contorno próximo. Elaboración de informes e
presentación de conclusións.

B3.4. Saber utilizar climogramas, índices de
contaminación, datos de subida do nivel do mar
en determinados puntos da costa, etc.,
interpretando gráficas e presentando conclusións.

CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en
diferentes tipos de representacións gráficas,
elaborando informes e establecendo
conclusións.

CCL
CSIEE

B3.4. Xestión enerxética sustentable. B3.5. Xustificar a necesidade de procurar novas
fontes de enerxía non contaminantes e
economicamente viables, para manter o estado de
benestar da sociedade actual.

CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e
inconvenientes das diferentes fontes de enerxía,
tanto renovables como non renovables.

CSC
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Instrumentos Avaliación

B3.4. Xestión enerxética sustentable. B3.6. Coñecer a pila de combustible como fonte
de enerxía do futuro, establecendo as súas
aplicacións en automoción, baterías,
subministración eléctrica a fogares, etc.

CCIB3.6.1. Describe procedementos para a
obtención de hidróxeno como futuro vector
enerxético.

CMCCT 50 % proba escrita.
50 % traballos individuais
ou de grupo.

CCIB3.6.2. Explica o principio de
funcionamento da pila de combustible,
suscitando as súas posibles aplicacións
tecnolóxicas e destacando as vantaxes que
ofrece fronte aos sistemas actuais.

CSC
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BLOQUE / UNIDADE 4. CALIDADE VIDA.

- Evolución histórica do concepto de enfermidade e dos seus métodos de diagnose e tratamento. (*)
- Destacar os principais logros da historia da medicina.
- Comprender o concepto de saúde e enfermidade e as causas das mesmas. (*)
- Identificar os principais axentes físicos e químicos na saúde. (*)
- Recoñecer os principais axentes biolóxicos a as súas implicacións sobre a saúde: bacterias, protozoos e virus. (*)
- Mostrar a clasificación internacional de enfermidades.
- Comprender o mecanismo de replicación viral.
- Adquirir coñecementos sobre o diagnóstico de enfermidades: síntomas, signos e probas complementarias. (*)
- Coñecer os mecanismos de transmisión de enfermidades infecciosas: bacterias, virus, protozoos e fungos. (*)
- Destacar as principais infeccións provocadas por: bacterias (tuberculose), fungos (cándidas), virus (VIH), protozoos (paludismo), nematodos
(triquinose).
- Identificar as principais etapas das enfermidades infecciosas e a súa prevención. (*)
- Mostrar os principias mecanismos de defensa contra as infeccións: mecanismos inespecíficos e mecanismos inmunitarios específicos. (*)
- Comprender os mecanismos de acción das vacinas e a súa importancia na vacinación da poboación. (*)
- Identificar as principais enfermidades cardiovasculares, os seus riscos e a súa prevención. (*)
- Identificar as principias enfermidades nutricionais e metabólicas en especial a diabetes mellitus e a hipoglicemia. (*)
- Comprender as alerxias e o seus tratamentos. (*)
- Coñecer as principias enfermidades tumorais, tipos de tumores e as súas causas. (*)
- Definir o concepto de cancro, desenvolvemento do mesmo e factores de risco, prevención e diagnose precoz e tratamentos. (*)
- Identificar as principais patoloxías mentais e as súas consecuencias familiares.
- Comprender las adicións: tabaco alcohol e estupefacientes. (*)
- Clasificar los diferentes tipos de drogas. (*)
- Comprender o significado de desintoxicación e valorar os principais efectos das drogas máis consumidas.
- Destacar a concienciación da poboación nos hábitos saudables na alimentación. (*)
- Comprender as causas das principias intoxicacións alimentarias.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 4. CALIDADE DE VIDA.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Instrumentos Avaliación

B4.1. Saúde e doenza. Importancia da ciencia
na mellora da saúde ao longo da historia.

B4.1. Recoñecer que a saúde non é soamente a
ausencia de afeccións ou doenzas.

CCIB4.1.1. Comprende a definición da saúde
que dá a Organización Mundial da Saúde
(OMS).

CMCCT 50 % proba escrita.
50 % traballos individuais
ou de grupo.

B4.2. Doenzas máis frecuentes: causas,
síntomas, medidas preventivas e tratamentos.

B4.3. Uso responsable dos medicamentos máis
comúns.

B4.2. Diferenciar os tipos de doenzas máis
frecuentes, identificando algúns indicadores,
causas e tratamentos máis comúns, e valorar e
describir a importancia do uso responsable dos
medicamentos.

CCIB4.2.1. Determina o carácter infeccioso
dunha doenza atendendo ás súas causas e aos
seus efectos

CMCCT

CCIB4.2.2. Describe as características dos
microorganismos causantes de doenzas
infectocontaxiosas.

CCL

CCIB4.2.3. Coñece e enumera as doenzas
infecciosas máis importantes producidas por
bacterias, virus, protozoos e fungos, identifica
os posibles medios de contaxio, e describe as
etapas xerais do seu desenvolvemento e os
posibles tratamentos.

CMCCT

CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos de
defensa que posúe o organismo humano, e
xustifica a súa función.

CMCCT

CCIB4.2.5. Interpreta nos prospectos dos
medicamentos informacións relativas a
posoloxía, indicacións e efectos adversos dos
medicamentos de uso máis común no día a día.

CCL
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Instrumentos Avaliación

B4.1. Saúde e doenza. Importancia da ciencia
na mellora da saúde ao longo da historia.

B4.3. Estudar a explicación e o tratamento da
doenza que se fixo ao longo da historia.

CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos máis
salientables no avance da prevención, a
detección e o tratamento das doenzas.

CCEC 50 % proba escrita.
50 % traballos individuais
ou de grupo.

CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a
descuberta da penicilina tivo na loita contra as
infeccións bacterianas, a súa repercusión social
e o perigo de crear resistencias aos fármacos.

CCEC

CCIB4.3.3. Explica como actúa unha vacina e
xustifica a importancia da vacinación como
medio de inmunización masiva ante
determinadas doenzas.

CMCCT

B4.2. Doenzas máis frecuentes: causas,
síntomas, medidas preventivas e tratamentos.

B4.4. Coñecer as principais características do
cancro, a diabete, as doenzas cardiovasculares, as
doenzas mentais, etc., así como os principais
tratamentos e a importancia das revisións
preventivas.

CCIB4.4.1. Analiza as causas, os efectos e os
tratamentos do cancro, da diabete, das doenzas
cardiovasculares e das doenzas mentais.

CMCCT

CCIB4.4.2. Valora a importancia da loita contra
o cancro e establece as principais liñas de
actuación para previr a doenza.

CSC

B4.4. Substancias aditivas: tabaco, alcol e
outras drogas. Problemas asociados.

B4.5. Tomar conciencia do problema social e
humano que supón o consumo de drogas.

CCIB4.5.1. Xustifica os principais efectos que
sobre o organismo teñen os diferentes tipos de
drogas e o perigo asociado ao seu consumo.

CMCCT

B4.5. Hábitos de vida saudables e non
saudables. Alimentación saudable.

B4.6. Valorar a importancia de adoptar medidas
preventivas que eviten os contaxios e que
prioricen os controis médicos periódicos e os
estilos de vida saudables.

CCIB4.6.1. Recoñece estilos de vida que
contribúan á extensión de determinadas doenzas
(cancro, doenzas cardiovasculares e mentais,
etc.).

CSC

CCIB4.6.2. Establece a relación entre
alimentación e saúde, e describe o que se
considera unha dieta sa.

CMCCT
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BLOQUE / UNIDADE 5. HUMANIDADE E O USO DE MATERIAIS.

- Coñecer a evolución dos dispositivos informáticos.
- Explicar os principias problemas do constante avance tecnolóxico na sociedade actual. (*)
- Definir materia e clasificalos. (*)
- Principais propiedades dos materias: mecánicas, electromagnéticas, químicas, acústicas, térmicas e ópticas. (*)
- Identificar as materias primas, e a súa búsquea (coltán)
- Recoñecer os metais, o seus minerais de orixe, a súa clasificación e a súa alteración (corrosión). (*)
- Coñecer os sistema de extracción de metais: pirometalurxia e electrólise.
- Destacar a importancia do papel, os eu proceso produtivo, os seus problemas de fabricación e as solucións aos mesmos. (*)
- Identificar os plásticos e clasificación comparativa dos mesmos. (*)
- Asociar un material a un determinado uso en función das propiedades de cada material.
- Comprender o proceso de elaboración dun material.
- Comparar os diferentes materias, mostrando as ventaxas e desventaxas de cada un deles.
- Valoración da importancia dos avances científicos para evitar o esgotamento de certos materiais, propoñendo materiais artificiais con
propiedades similares o reaproveitando os materiais en obxectos xa utilizados. (*)
- Adopción de hábitos destinados a evitar o mal uso de materiais: redución no consumo, reutilización e reciclaxe. (*)
- Comprender a nanoescala e a nanotecnoloxía. (*)
- Identificar as características e produtos da nanotecnoloxía. (*)
- Coñecer algunhas das aplicacións actuais da nanotecnología.
- Descubrir as posibilidades que ofrece a nanotecnología e a que escala traballa.
- Explicar a importancia do carbono na nanotecnoloxía: fulerenos, grafeno e nanotubos. (*)
- Coñecer os conceptos de metamateriais e nanofibras.
- Asociar un material a un determinado uso en función das propiedades de cada material. (*)
- Comparación os diferentes materias entre si, mostrando as ventaxas e desventaxas de cada un deles.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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BLOQUE 5. A HUMANIDADE E O USO DE MATERIAIS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Instrumentos Avaliación

B5.1. Desenvolvemento da humanidade e uso
dos materiais. Consecuencias económicas e
sociais do desenvolvemento. Globalización,
deslocalización e desenvolvemento sustentable.

B5.1. Realizar estudos sinxelos e presentar
conclusións sobre aspectos relacionados cos
materiais e a súa influencia no desenvolvemento
da humanidade.

CCIB5.1.1. Relaciona o progreso humano coa
descuberta das propiedades de certos materiais
que permiten a súa transformación e aplicacións
tecnolóxica.

CCEC 50 % proba escrita.
50 % traballos individuais
ou de grupo.

CSC

CCIB5.1.2. Analiza a relación dos conflitos
entre pobos como consecuencia da explotación
dos recursos naturais para obter produtos de
alto valor engadido e/ou materiais de uso
tecnolóxico.

B5.2. Procesos de obtención de materiais:
custos económicos, sociais e ambientais. O
ciclo de vida dos produtos. Aplicacións a casos
concretos nun contexto real do contorno
próximo.

B5.3. Residuos como recurso: reducir,
reutilizar e reciclar.

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

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

 CSC

CCIB5.2.2. Valora e describe o problema
ambiental e social dos vertidos tóxicos.

CSC

CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da corrosión
sobre os metais, o custo económico que supón e
os métodos para protexelos.

CMCCT

CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade do aforro, a
reutilización e a reciclaxe de materiais en
termos económicos e ambientais.

CSC

B5.4. Novos materiais. Aplicacións actuais e
perspectivas de futuro en distintos campos. A
nanotecnoloxía.

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

CCIB5.3.1. Define o concepto de
nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións
presentes e futuras en diferentes campos.

CD
CCEC
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TEMPORALIZACIÓN CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO.

- 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.

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.
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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.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN CULTURA CIENTÍFICA DE 4º ESO.

- Faremos incidencia especial na realización de traballos e proxectos diversos. Correspondendo a porcentaxe do 50% ás probas escritas e do 50%
restante a o traballo práctico, actitude e comportamento.
- Para poder sumar a avaliación ambos conceptos, tanto tódalas probas escritas coma os traballos e actitude, deberán superar o 4.

Recuperacións:
- Os alumnos/as que non acaden o aprobado en calquera das avaliacións, realizarán unha proba de recuperación trala correspondente avaliación.
- Esta recuperación referiráse tanto á parte teórica como á parte práctica.
- Estas probas de recuperación recollerán contidos de carácter xeral na parte teórica e na parte práctica o profesor/a informaralles dos traballos que
teñen que facer para recuperala
Nota final:
- En Xuño superan a materia aqueles alumnos/as coas 3 avaliacións aprobadas.
- No caso de non superar a materia trala avaliación final ordinaria de Xuño, en Setembro teñen unha nova oportunidade coa proba extraordinaria , que
se rexirá polos mesmos criterios que a proba de Xuño.
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PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓNN DIDDIDÁÁCTICACTICA BIOLOXBIOLOXÍÍAA EE XEOLOXXEOLOXÍÍAA 11ºº BACHARELATO.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.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 181/369

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Mínimos esixibles

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
describir a súa estrutura e a súa función.

BXB2.2.1. Representa esquematicamente os
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.

CD,CMCCT,
CAA

Representa esquematicamente a membrana
plasmática ademais 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.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Mínimos esixibles

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. Traballa cos sistemas de
clasificación e 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,
CAA,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 vivos.

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 .

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,
CAA,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.

CCL,CSC,
CMCCT

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



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 183/369

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Mínimos esixibles

BXB4.6.2. Identifica as principais variables
climáticas que inflúen na distribución dos
grandes biomas.

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.

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 Galicia, e
as súas especies máis representativas.

CSIEE,CD,CSC,
CCEC,CAA

Enumera os principais ecosistemas da Península
Ibérica e de Galicia, e as súas especies máis
representativas.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Mínimos esixibles

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,
CCEC

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 coñecer e identificar os principais
endemismos da flora e da fauna españolas
e galegas.

BXB4.13.1. Define o concepto de
endemismo ou especie endémica.
BXB4.13.2. Identifica os principais
endemismos de plantas e animais en España
e en Galicia.

CMCCT,CCEC Define o concepto de endemismo e pode indicar
exemplos diso 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
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Mínimos esixibles

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 orgánulo, onde se
producen.

CAA,CMCCT Identifica o interese fisiolóxico de cada unha das
fases da fotosíntese explicitando onde se producen a
nivel celular e cal 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.
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Mínimos esixibles

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, 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
propagación dos froitos.

BXB5.16.1. Identifica os mecanismos
de propagación dos froitos.

CMCCT,CAA

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.
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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,CMC
CT

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.

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,
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BXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas
do aparello circulatorio co tipo de
circulación (simple, dobre, incompleta ou
completa).

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 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 productos
de excreción e sinalar as diferenzas nos
grupos de animais deses 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.
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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,CMC
CT

Identifica órgano sensorial con receptor sensible a un
estímulo específico e efector ca estrutura onde se
desencadea a resposta. E sabe acompañalo dun
exemplo.

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.
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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
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 uni 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 espermatoxénese e ovoxénese.

CAA Define gametoxénese e sinala as fases nas que se
divide 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.

CAA,CMCCT Identifica as fases do desenvolvemento embrionario
e os acontecementos característicos de cada unha.
Explica o significado da organoxénese relacionando
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BXB6.27.2. Relaciona os tipos de ovo cos
procesos de segmentación e gastrulación
durante o desenvolvemento embrionario.

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,CCEC

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.
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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

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 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 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.
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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 tipos.

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.

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

BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación
tectónica cos esforzos aos que se someten as

CAA,CD Identifica doblas e fallas e outros estruturas
tectónicas.
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a súa relación cos esforzos a que se ven
sometidas.

rochas e coas propiedades destas.
BXB8.11.2. Relaciona os tipos de
estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas.

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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Actividades de aprendizaxe.

Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
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.
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Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
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.
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.
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Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
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,o B4.11. Importancia biolóxica da 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.
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Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
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.

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.
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Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
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. 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.
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Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
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
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

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.
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Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
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 e
rochas.
B7.8. Recoñecemento e identificación de
minerais e rochas frecuentes en Galicia.

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.
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.
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Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
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.

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos
e petroxenéticos

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

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos
e petroxenéticos

j B8.5. A deformación en relación á tectónica de
placas. Comportamento mecánico das rochas.
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Bloque Obxectivos Contidos Actividades de aprendizaxe
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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PROGRAMACIPROGRAMACIÓÓNN DIDDIDÁÁCTICACTICA ANATOMANATOMÍÍAA APLICADAAPLICADA DEDE 11ºº BACHARELATO.BACHARELATO.

Obxectivos Didácticos xerais da materia Anatomía Aplicada de 1º de Bacharelato.

1- Entender o corpo como sistema vivo global que sigue as leis da bioloxía con aparellos e sistemas que traballan cun fin común e valorar esta
concepción como a forma de manter no so un estado de saúde óptimo se non tamén o maior rendemento físico e/o artístico.
2.- Relacionar as diferentes accións sensitivo-motoras que exercidas de forma global, converten ao ser humano nun excelente vehículo de expresión
corporal, capaz de relacionarse con o seu entorno.
3.- Identificar e desenvolver as diferentes técnicas e recursos físicos e mentais que o organismo ofrece como capacidade para realizar unha actividade
física optimizada.
4.- Coñecer e valorar os hábitos nutricionais, posturais e hixiénicos que inciden favorablemente na saúde e no rendemento e no benestar físico.
5.- Coñecer os requirimentos anatómicos e funcionais peculiares e distintivos das diversas actividades físicas ou artísticas nas que o corpo e o
instrumento de expresión.
6.- Establecer relacións razoadas entre a morfoloxía das estruturas anatómicas implicadas nas diferentes manifestacións físicas ou artísticas da base
corporal, seu funcionamento a a súa finalidade última no desempeño do movemento profundando nos coñecementos anatómicos e fisiolóxicos.
7.- Discernir razoadamente entre o traballo físico que e anatomía e fisioloxicamente aceptable e preserva a saúde e o mal uso do corpo diminúe o
rendemento físico e artístico e conduce a enfermidade ou lesión.
8.- Coñecer as posibilidades do movemento corporal pudendo identificar as estruturas anatómicas que interveñen nos xestos das diferentes actividades
físicas ou artísticas co fin de xestionar a enerxía e mellorar a calidade do movemento.
9.- Manexar con precisión a terminoloxía básica empregada en anatomía, fisioloxía, nutrición, biomecánica e patoloxía para utilizar un correcto
linguaxe oral e escrito e poder acceder a textos e información dedicadas a estas materias no ámbito das artes escénicas.
10.- Aplicar con autonomía os coñecementos adquiridos a a resolución de problemas prácticos simples de tipo anatómico-funcional e relativos a
actividade física do mesmo suxeito o seu entorno.
11.- Ser capaz de autoxestionar unha preparación física adecuada a cada actividade con fin de mellorar a calidade do movemento e o seu rendemento
físico.
12.- Recoñecer os aspectos saudables da práctica da actividade física e coñecer os efectos beneficiosos sobre a saúde física e mental.
13.- Controlar as ferramentas informáticas e documentais básicas que permitan acceder as diferentes investigacións que sobre a materia poidan
publicarse a través da sede o en as publicacións especializadas.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 205/369

Unidade / Bloque 1. As características do movemento.

Obxectivos Didácticos:

- 5, 6, 7, 8 e 9 (xerais).
- Coñecer os principias elementos da acción motora. (*)
- Describir a estrutura e función do sistema esquelético relacionándoo con a mobilidade do corpo humano. (*)
- Coñecer as capacidades coordinativas das accións motoras. (*)
- Identificar os graos de tensión muscular e a relación corporal coa gravidade.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por bloques.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

B1.1. Elementos da acción motora.
Mecanismos de percepción, decisión e
execución.

B1.2. O movemento humano como
ferramenta artístico-expresiva. Conciencia
corporal e estados psicofísicos.

B1.1. Analizar os mecanismos que
interveñen nunha acción motora,
relacionándoos coa finalidade expresiva das
actividades artísticas.

AAB1.1.1. Recoñece e enumera os
elementos da acción motora e os factores
que interveñen nos mecanismos de
percepción, decisión e execución de
determinadas accións motoras.

CMCCT - Apartado específico.

AAB1.1.2. Identifica e describe a relación
entre a execución dunha acción motora e a
súa finalidade.

CMCCT

B1.3. Características da execución das
accións motoras propias da actividade
artística.

B1.4. Relación corporal coa gravidade e
graos de tensión muscular.

B1.5. Capacidades coordinativas como
compoñentes cualitativos das accións
motoras.

B1.2. Identificar as características da
execución das accións motoras propias da
actividade artística, e describir a súa achega
á finalidade destas e a súa relación coas
capacidades coordinativas.

AAB1.2.1. Detecta as características da
execución de accións motoras propias das
actividades artísticas.

CMCCT

AAB1.2.2. Propón modificacións das
características dunha execución para
cambiar o seu compoñente expresivo-
comunicativo.

CCEC
CSIEE

AAB1.2.3. Argumenta a contribución das
capacidades coordinativas ao
desenvolvemento das accións motoras.

CMCCT
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Unidade / Bloque 2. Organización básico do corpo humano.

Obxectivos Didácticos:

- 1 (xerais).
- Diferenciar os distintos niveis de organización do corpo humano. (*)
- Describir a organización xeral do corpo humano utilizando diagramas e modelos.
- Especificar as funcións vitais do corpo humano sinalando as súas características máis relevantes. (*)
- Identificar os aparatos e sistemas do corpo humano en modelos anatómicos e describir a función que realizan. (*)
- Asociar os órganos do corpo humano con o aparato ao que correspondan. (*)
- Definir órgano, aparello e sistema. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por bloques.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

B2.1. Niveis de organización do corpo
humano.

B2.2. Funcións vitais.
B2.3. Órganos e sistemas do corpo humano.
Localización e funcións básicas.

B2.1. Interpretar o funcionamento do corpo
humano como o resultado da integración
anatómica e funcional dos elementos que
conforman os seus niveis de organización e
que o caracterizan como unha unidade
estrutural e funcional.

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de
organización do corpo humano.

CMCCT ▪ Apartado específico.

AAB2.1.2. Describe a organización xeral do
corpo humano utilizando diagramas e
modelos.

CMCCT

AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais do
corpo humano, sinalando as súas
características máis salientables.

CMCCT

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os
sistemas, e relaciónaos coas súas funcións.

CMCCT
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Unidade / Bloque 3. O sistema locomotor.

Obxectivos Didácticos:

- 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (xerais).
- Coñecer a estrutura e composición do tecido óseo e identificar en imaxines de microscopía óptica todos os seus compoñentes. (*)
- Recoñecer os diferentes tipos de osos e clasificalos. (*)
- Coñecer o fundamento das técnicas de diagnóstico mais comúns usadas nas patoloxías do esqueleto: radiografía e resonancia magnética.
- Relacionar os diferentes tipos de pancas con as articulacións do corpo humano e con a participación muscular do movemento das mesmas. (*)
- Diferenciar os tipos de músculos relacionándoos con a función que desempeñan. (*)
- Describir a fisioloxía e o mecanismo da contracción muscular. (*)
- Identificar as alteracións máis importantes derivadas do mal uso postural e propoñer alternativas saudables. (*)
- Identificar as principias patoloxías e lesións relacionadas con o sistema locomotor xustificando as causas principais das mesmas. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por bloques.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

B3.1. Estrutura e funcionamento do sistema
locomotor.

B3.2. Tipos de ósos, músculos e
articulacións. Funcionamento nos
movementos propios das actividades
artísticas.

B3.1. Recoñecer a estrutura e o
funcionamento do sistema locomotor
humano en movementos propios das
actividades artísticas, razoando as relacións
funcionais que se establecen entre as súas
partes.

AAB3.1.1. Describe a estrutura e a función
do sistema esquelético en relación coa
mobilidade do corpo humano.

CMCCT Apartado específico.

AAB3.1.2. Identifica o tipo de óso
vinculándoo coa súa función.

CMCCT

AAB3.1.3. Diferencia os tipos de
articulacións en relación coa mobilidade que
permiten.

CMCCT

AAB3.1.4. Describe a estrutura e a función
do sistema muscular, identificando a súa
funcionalidade como parte activa do sistema
locomotor.

CMCCT

AAB3.1.5. Diferencia os tipos de músculo
en relación coa súa función.

CMCCT

AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o
mecanismo da contracción muscular.

CMCCT

B3.4. Anatomía funcional.
B3.5. Fisioloxía muscular
B3.6. Biomecánica do movemento humano.
Aplicación aos xestos motores das
actividades artísticas.

B3.7. Adaptacións que se producen como
resultado da práctica sistematizada de
actividade física e de actividades artísticas.

B3.2. Analizar a execución de movementos
aplicando os principios anatómicos
funcionais, a fisioloxía muscular e as bases
da biomecánica, e establecendo relacións
razoadas.

AAB3.2.1. Interpreta os principios da
mecánica e da cinética, aplicándoos ao
funcionamento do aparello locomotor e ao
movemento.

CMCCT

AAB3.2.2. Identifica os ósos, as
articulacións e os músculos principais
implicados en diversos movementos,
utilizando a terminoloxía axeitada.

CCL
CMCCT

AAB3.2.3. Relaciona a estrutura muscular
coa súa función na execución dun
movemento e as forzas que actúan neste.

CMCCT
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

AAB3.2.4. Relaciona diferentes tipos de
pancas coas articulacións e coa musculatura
nos seus movementos.

CMCCT

AAB3.2.5. Clasifica os principais
movementos articulares en función dos
planos e dos eixes do espazo.

CMCCT

AAB3.2.6. Argumenta os efectos da
práctica sistematizada de exercicio físico
sobre os elementos estruturais e funcionais
do sistema locomotor, en relación coas
actividades artísticas e os estilos de vida.

CMCCT

B3.8. Alteracións posturais: identificación,
causas e corrección.

B3.9. Hábitos saudables de hixiene postural
na práctica das actividades artísticas.

B3.3. Valorar a corrección postural e
identificar os malos hábitos posturais, co fin
de traballar de forma segura e evitar lesións.

AAB3.3.1. Identifica as alteracións máis
importantes derivadas do mal uso postural e
propón alternativas saudables.

CMCCT ▪ Apartado específico.

AAB3.3.2. Controla a súa postura e aplica
medidas preventivas na execución de
movementos propios das actividades
artísticas, e valora a influencia na saúde.

CMCCT
CSIEE

B3.10. Lesións do aparello locomotor nas
actividades artísticas. Hábitos saudables e
prevención de lesións.

B3.11. Importancia do quecemento e da
volta á calma na práctica de actividades
artísticas.

B3.4. Identificar as lesións máis comúns do
aparello locomotor nas actividades
artísticas, en relación coas súas causas
fundamentais.

AAB3.4.1. Identifica as principais
patoloxías e lesións relacionadas co sistema
locomotor nas actividades artísticas, e
xustifica as súas causas.

CMCCT

AAB3.4.2. Analiza posturas e xestos
motores das actividades artísticas, aplicando
a ergonomía, e propón alternativas para
evitar lesións.

CMCCT
CSIEE
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Unidade / Bloque 4. O sistema cardiopulmonar.

Obxectivos Didácticos:

- 3, 5, 7, 10, 12 (xerais).
- Describir a estrutura e función do aparello respiratorio. (*)
- Explicar os movementos respiratorios e os órganos implicados en eles. E os eu control nervioso. (*)
- Describir o proceso que permite o intercambio de gases nos alvéolos pulmonares e nos tecidos. (*)
- Coñecer as principais patoloxías que afectan ao sistema pulmonar relacionándoas con as causas máis habituais que as orixinan. (*)
- Adoptar hábitos de vida saudables.
- Describir a estrutura e a función do sistema cardiovascular. (*)
- Identificar as partes do corazón e describir os movementos cardíacos. (*)
- Recoñecer o tecido cardíaco en imaxines de microscopía.
- Diferenciar os vasos sanguíneos, arteiras, capilares e veas por a súa función e a súa estrutura. (*)
- Explicar o percorrido da sangue na circulación maior e menor. (*)
- Coñecer as enfermidades e patoloxías máis comúns do aparello cardiovascular. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por bloques.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

B4.1. Sistema respiratorio: características,
estrutura e funcións.

B4.2. Fisioloxía da respiración.
B4.3. Coordinación da respiración co
movemento corporal e a súa intensidade.

B4.4. Sistema cardiovascular:
características, estrutura e funcións.

B4.5. Fisioloxía cardíaca e da circulación.
B4.6. Parámetros de saúde cardiovascular.
Análise de hábitos e costumes saudables.

B4.7. Principios de acondicionamento
cardiopulmonar para a mellora do
rendemento en actividades artísticas que
requiran de traballo físico.

B4.1. Identificar o papel do sistema
cardiopulmonar no rendemento das
actividades artísticas corporais.

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a función
dos pulmóns, detallando o intercambio de
gases que ten lugar neles e a dinámica de
ventilación pulmonar asociada.

CMCCT Apartado específico.

AAB4.1.2. Describe a estrutura e a función
do sistema cardiovascular, explicando a
regulación e a integración de cada
compoñente.

CMCCT

AAB4.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, o
volume e a capacidade pulmonar coa
actividade física asociada a actividades
artísticas de diversa índole.

CMCCT

B4.8. Características, estrutura e funcións do
aparello fonador.

B4.9. Principais patoloxías do sistema
cardiopulmonar e as súas causas.

B4.10. Principais patoloxías que afectan o
aparello fonador e as súas causas.

B4.11. Pautas e costumes saudables para o
sistema cardiorrespiratorio e o aparello de
fonación.

B4.2. Relacionar o sistema cardiopulmonar
coa saúde, recoñecendo hábitos e costumes
saudables para o sistema cardiorrespiratorio
e o aparello de fonación, nas accións
motoras inherentes ás actividades artísticas
corporais e na vida cotiá.

AAB4.2.1. Identifica os órganos
respiratorios implicados na declamación e
no canto.

CMCCT

AAB4.2.2. Identifica a estrutura anatómica
do aparello de fonación, e describe as
interaccións entre as estruturas que o
integran.

CMCCT

AAB4.2.3. Identifica as principais
patoloxías que afectan o sistema
cardiopulmonar en relación coas causas
máis habituais e cos seus efectos nas
actividades artísticas.

CMCCT

AAB4.2.4. Identifica as principais
patoloxías que afectan o aparello de
fonación en relación coas causas máis
habituais.

CMCCT
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

AAB4.2.4.5. Recoñece hábitos e costumes
saudables para o sistema cardiorrespiratorio
e o aparello de fonación, nas accións
motoras inherentes ás actividades artísticas
corporais e na vida cotiá.

CMCCT
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Unidade / Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía.

Obxectivos Didácticos:

- 1, 13 (xerais).
- Coñecer a anatomía e o funcionamento dos órganos implicados na dixestión. (*)
- Coñecer o nome e a morfoloxía dos diferentes tipos de dentes e relacionalos con a súa función. (*)
- Escribir a fórmula dentaria no adulto e a de a dentición de leite.
- Identificar os tecidos e adaptacións morfolóxicas dalgunhas partes do aparello dixestivo como as microvelosidades intestinais. (*)
- Describir as transformacións que sofre o alimento o longo do tubo dixestivo. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por bloques.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

B5.1. Metabolismo humano.
B5.2. Principais vías metabólicas de
obtención de enerxía. Metabolismo aeróbico
e anaeróbico.

B5.3. Metabolismo enerxético e actividade
física. Mecanismos para a mellora da
eficiencia de acción.

B5.4. Mecanismos fisiolóxicos presentes na
aparición da fatiga e no proceso de
recuperación.

B5.1. Argumentar os mecanismos
enerxéticos que interveñen nunha acción
motora, co fin de xestionar a enerxía e
mellorar a eficiencia da acción.

AAB5.1.1. Describe os procesos
metabólicos de produción de enerxía polas
vías aeróbica e anaeróbica, e xustifica o seu
rendemento enerxético e a súa relación coa
intensidade e a duración da actividade.

CMCCT Apartado específico.

AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP como
transportador da enerxía libre, asociándoo
coa subministración continua e adaptada ás
necesidades do corpo humano.

CMCCT

AAB5.1.3. Identifica tanto os mecanismos
fisiolóxicos que conducen a un estado de
fatiga física como os mecanismos de
recuperación.

CMCCT

B5.5. Sistema dixestivo: características,
estrutura e funcións.

B5.6. Fisioloxía do proceso dixestivo.
B5.7. Alimentación e nutrición. Tipos de
nutrientes.

B5.2. Recoñecer os procesos de dixestión e
absorción de alimentos e nutrientes, e
explicar as estruturas orgánicas implicadas
en cada un.

AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos
aparellos e dos órganos que interveñen nos
procesos de dixestión e absorción dos
alimentos e nutrientes, en relación coas súas
funcións en cada etapa

CMCCT

AAB5.2.2. Distingue os procesos que
interveñen na dixestión e na absorción dos
alimentos e dos nutrientes, vinculándoos
coas estruturas orgánicas implicadas en cada
un.

CMCCT

B5.8. Dieta equilibrada e a súa relación coa
saúde. Tipos de alimentos. Balance
enerxético.

B5.9. Necesidades de alimentación en
función da actividade realizada.

B5.10. Hidratación. Pautas saudables de
consumo en función da actividade realizada.

B5.3. Valorar os hábitos nutricionais que
inciden favorablemente na saúde e no
rendemento das actividades artísticas
corporais.

AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes
enerxéticos dos non enerxéticos, en relación
cunha dieta sa e equilibrada.

CMCCT

AAB5.3.2. Relaciona a hidratación co
mantemento dun estado saudable,
calculando o consumo de auga diario
necesario en distintas circunstancias ou

CMCCT
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

actividades.

AAB5.3.3. Elabora dietas equilibradas,
calculando o balance enerxético entre
inxestión e actividade, e argumenta a súa
influencia na saúde e no rendemento físico.

CMCCT

AAB5.3.4. Recoñece hábitos alimentarios
saudables e prexudiciais para a saúde, e saca
conclusións para mellorar o benestar
persoal.

CMCCT

B5.11. Trastornos do comportamento
nutricional: dietas restritivas, anorexia e
bulimia. Efectos sobre a saúde.

B5.12. Factores sociais e derivados da
propia actividade artística que conducen á
aparición de distintos tipos de trastorno do
comportamento nutricional.

B5.4. Identificar os trastornos do
comportamento nutricional máis comúns e
os efectos que teñen sobre a saúde.

AAB5.4.1. Identifica os principais
trastornos do comportamento nutricional e
argumenta os efectos que teñen para a
saúde.

CMCCT ▪ Apartado específico.

AAB5.4.2. Recoñece os factores sociais,
incluíndo os derivados do propio traballo
artístico que conducen á aparición nos
trastornos do comportamento nutricional.

CSC
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Unidade / Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación.

Obxectivos Didácticos:

- 2, 8, 9, 10, 11 (xerais).
- Valorar que o sistema nervios e o sistema hormonal son os responsables da coordinación xeral do organismo. (*)
- Coñecer a morfoloxía da neurona e explicar a transmisión do impulso nervioso. (*)
- Coñecer a estrutura dos nervios e diferenciar entre fibras amielínicas e mielínicas. (*)
- Identificar as partes do sistema nervioso central: encéfalo e medula e describir as funcións que o coordinan. (*)
- Explicar as funcións do sistema nervioso autónomo o de a vida vexetativa e diferenciar entre o mecanismo de acción Simpático e Parasimpático.
- Coñecer a estrutura do sistema hormonal e identificar as principais glándulas endócrinas do corpo humano. (*)
- Describir o mecanismo de acción hormonal. (*)
- Comparar os mecanismos de coordinación nerviosa e coordinación endócrina. (*)
- Coñecer as patoloxías máis comúns do sistema nervioso. (*)
- Coñecer os efectos das drogas sobre a saúde.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por bloques.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

B6.1. Sistema nervioso: características,
estrutura e funcións. Movementos reflexos e
voluntarios.

B6.2. Sistema endócrino: características,
estrutura e funcións.

B6.3. Fisioloxía do sistema de regulación na
práctica das actividades artísticas.

B6.1. Recoñecer os sistemas de
coordinación e regulación do corpo humano,
especificando a súa estrutura e función.

AAB6.1.1. Describe a estrutura e as función
dos sistemas implicados no control e na
regulación da actividade do corpo humano,
establecendo a asociación entre eles.

CMCCT ▪ Apartado específico.

AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas entre os
movementos reflexos e os voluntarios,
asociándoos ás estruturas nerviosas
implicadas neles.

CMCCT

AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do sistema
de regulación, indicando as interaccións
entre as estruturas que o integran e a
execución de actividades artísticas.

CMCCT

B6.4. A función hormonal na actividade
física.

B6.5. Equilibrio hídrico, osmorregulación e
termoregulación no corpo humano:
mecanismos de acción.

B6.6. Relación dos sistemas de regulación
do organismo coa actividade física e coas
actividades artísticas.

B6.2. Identificar o papel do sistema
neuroendócrino na actividade física,
recoñecendo a relación entre todos os
sistemas do organismo humano.

AAB6.2.1. Describe a función das
hormonas e o importante papel que xogan
na actividade física.

CMCCT

AAB6.2.2. Analiza o proceso de
termorregulación e de regulación de augas e
sales en relación coa actividade física.

CMCCT

AAB6.2.3. Valora os beneficios do
mantemento dunha función hormonal para o
rendemento físico do/da artista.

CMCCT
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Unidade / Bloque 7. Expresión e comunicación temporal.

Obxectivos Didácticos:

- 12, 13 (xerais).
- Recoñece e explica o valor expresivo, comunicativo e cultural das actividades practicadas como contribución ao desenvolvemento integral da persoa.
- Recoñece e explica o valor social das actividades artísticas corporais, desde o punto de vista tanto de practicante como de espectador. (*)
- Identifica os elementos básicos do corpo e o movemento como recurso expresivo e de comunicación. (*)
- Utiliza o corpo e o movemento como medio de expresión e de comunicación, e valora o seu valor estético.
- Conxuga a execución dos elementos técnicos das actividades de ritmo e expresión ao servizo da intencionalidade.
- Aplica habilidades específicas expresivo- comunicativas para enriquecer as posibilidades de resposta creativa.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por bloques.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

B7.1. Posibilidades artístico-expresivas e de
comunicación do corpo e do movemento.

B7.2. Achegas das actividades artísticas
corporais no desenvolvemento persoal do/da
artista e da sociedade.

B7.1. Recoñecer as características principais
da motricidade humana e o seu papel no
desenvolvemento persoal e da sociedade.

AAB7.1.1. Recoñece e explica o valor
expresivo, comunicativo e cultural das
actividades practicadas como contribución
ao desenvolvemento integral da persoa.

CSC
CCEC

▪ Apartado específico.

AAB7.1.2. Recoñece e explica o valor
social das actividades artísticas corporais,
desde o punto de vista tanto de practicante
como de espectador.

CSC
CCEC

B7.4. Danza, teatro físico e outras
manifestacións artísticas que lle permiten ao
ser humano expresarse corporalmente.

B7.2. Identificar as accións que lle permiten
ao ser humano ser capaz de expresarse
corporalmente e de relacionarse co seu
ámbito.

AAB7.2.1. Identifica os elementos básicos
do corpo e o movemento como recurso
expresivo e de comunicación.

CCEC

AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o movemento
como medio de expresión e de
comunicación, e valora o seu valor estético.

CSC
CCEC

B7.4. Toma de conciencia do corpo e do
espazo. Elementos rítmicos. Focos
expresivos do corpo.

B7.5. A linguaxe corporal como fonte de
desenvolvemento creativo.

B7.3. Diversificar e desenvolver as súas
habilidades motoras específicas con fluidez,
precisión e control, aplicándoas a distintos
contextos de práctica artística.

AAB7.3.1. Conxuga a execución dos
elementos técnicos das actividades de ritmo
e expresión ao servizo da intencionalidade.

CCEC

AAB7.3.2. Aplica habilidades específicas
expresivo-comunicativas para enriquecer as
posibilidades de resposta creativa.

CCEC
CSIEE
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Unidade / Bloque 8. Elementos comúns.

Obxectivos Didácticos:

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (xerais).
- Coñecer algúns de los avances en la Biomedicina actuais relacionadas con el campo de la anatomía, fisioloxía, nutrición y biomecánica aplicadas a
las distintas artes escénicas. (*)
- Citar las novas tecnoloxías aplicadas a las diferentes artes escénicas.
- Elaborar esquemas, resumes e informes utilizando correctamente la terminoloxía científica y coidando la pulcritude y la claridade en la presentación.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por bloques.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Instrumentos de
avaliación

B8.1. Tecnoloxías da información e da
comunicación no proceso de aprendizaxe.

B8.1. Utilizar as tecnoloxías da información
e da comunicación para mellorar o seu
proceso de aprendizaxe, procurando fontes
de información axeitadas e participando en
ámbitos colaborativos con intereses comúns.

AAB8.1.1. Compila información, utilizando
das TICs, de forma sistematizada e
aplicando criterios de procura que garantan
o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na
materia.

CD
CAA

▪ Apartado específico.

AAB8.1.2. Comunica e comparte a
información coa ferramenta tecnolóxica
axeitada, para a súa discusión ou difusión.

CCL
CD

B8.2. Metodoloxía científica de traballo na
resolución de problemas sobre o
funcionamento humano, a saúde, a
motricidade humana e as actividades
artísticas.

B8.2. Aplicar destrezas de investigación
experimentais sinxelas coherentes cos
procedementos da ciencia, utilizándoas na
resolución de problemas que traten do
funcionamento do corpo humano, a saúde e
a motricidade humana.

AAB8.2.1. Aplica unha metodoloxía
científica na formulación e na resolución de
problemas sinxelos sobre algunhas funcións
importantes da actividade artística.

CMCCT
CAA

AAB8.2.2. Amosa curiosidade,
creatividade, actividade indagadora e
espírito crítico, e recoñece que son trazos
importantes para aprender a aprender.

CAA
CSIEE

AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos de
investigación que permitan desenvolver
proxectos propios.

CAA
CMCCT
CSIEE

B8.3. Traballo en grupo. Técnicas de
aprendizaxe cooperativa.

B8.3. Demostrar de xeito activo motivación,
interese e capacidade para o traballo en
grupo e para a asunción de tarefas e
responsabilidades.

AAB8.3.1. Participa na planificación das
tarefas, asumindo o traballo encomendado, e
comparte as decisións tomadas en grupo.

CAA
CSIEE

AAB8.3.2. Valora e reforza as achegas
enriquecedoras dos compañeiros, e apoia o
traballo das demais.

CAA
CSC
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TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS E ESTANDARES DE APRENDIZAXE ANATOMÍA APLICADA 1º BACHARELATO.

NOTA: A Unidade / Bloque 8: Elementos comúns: serán traballados durante todo o curso , e por tanto os seus estándares serán recollidos nas tres
avaliacións, o resto dos contidos estarán secuenciados nas diferentes avaliacións cos seus correspondentes estándares de aprendizaxe (cadro anatomía
comparada 1º bach)

B8.1. Tecnoloxía da información e da comunicación no proceso de aprendizaxe
B8.2.Metodoloxía científica de traballo na resolución de problemas sobre o funcionamento
humano, a saúde, a motricidade humana e as actividades artísticas
B8.3.Traballo en grupo.Técnicas de aprendizaxe cooperativo

1ª AVALIACIÓN:

Unidade / Bloque 2. Organización básica do corpo humano.
B2.1. Niveis de organización do corpo humano.
B2.2. As funcións vitais.
B2.3. Órganos e sistemas do corpo humano. Localización e funcións básicas.

Unidade / Bloque 3. O sistema locomotor.
B3.1. Estrutura e funcionamento do sistema locomotor.
B.3.2. Tipos de ósos, músculos e articulacións. Funcionamento nos movementos propios das
actividades artísticas.
B3.4. Anatomía funcional.
B.3.10 Lesións do aparello locomotor nas actividades artísticas. Hábitos saudables e prevención de lesións.
B3.11. Importancia do quencemento e da volta á calma na práctica de actividades artísticas.

Unidade / Bloque 4. O sistema cardiopulmonar.
B4.1. Sistema respiratorio: características, estrutura e funcións.
B4.4. Sistema cardiovascular: características, estrutura e funcións.
B4.6. Parámetros de saúde cardiovascular. Análise de hábitos e costumes saudables.
B4.7. Principios de acondicionamento cardiopulmonar para a mellora do rendemento en actividades artísticas que requiran de traballo físico.
B.4.9. Principais patoloxías do sistema cardiopulmonar e as súas causas.
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Unidade / Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía.
B5.1. Metabolismo humano.
B5.2. Principais vías metabólicas de obtención de enerxía. Metabolismo aeróbico e anaeróbico.
B5.3. Metabolismo enerxético e actividade física. Mecanismos para a mellora da eficiencia de acción.
B5.4. Mecanismos fisiolóxicos presentes na aparición da fatiga e no proceso de recuperación.
B5.5. Sistema dixestivo: características, estrutura e funcións.
B5.6. Fisioloxía do proceso dixestivo.
B5.7. Alimentación e nutrición. Tipos de nutrientes.
B5.8. Dieta equilibrada e a súa relación coa saúde. Tipos de alimentos. Balance enerxético.
B5.9. Necesidades de alimentación en función da actividade realizada.
B5.10. Hidratación. Pautas saudables de consumo en función da actividade realizada.
B5.11. Trastornos do comportamento nutricional: dietas restritivas, anorexia e bulimia. Efectos sobre a saúde.
B5.12. Factores sociais e derivados da propia actividade artística que conducen á aparición de distintos tipos de trastorno do comportamento
nutricional.

2ª AVALIACIÓN:

Unidade / Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación.
B6.1. Sistema nervioso: características, estrutura e funcións. Movementos reflexos e voluntarios.
B6.2. Sistema endócrino: características, estrutura e funcións.
B6.3. Fisioloxía do sistema de regulación na práctica das actividades artísticas.
B6.4. A función hormonal na actividade física.
B6.5. Equilibrio hídrico, osmorregulación e termoregulación no corpo humano: mecanismos de acción.
B6.6. Relación dos sistemas de regulación do organismo coa actividade física e coas actividades artísticas.

Unidade / Bloque 3. O sistema locomotor.
B3.5. Fisioloxía muscular.
B.3.6. Biomecánica do movemento humano. Aplicación aos xestos motores das actividades artísticas.
B3.7. Adaptacións que se producen no sistema locomotor como resultado da práctica sistemati- zada de actividade física e de actividades
artísticas.
B3.8. Alteracións posturais: identificación, causas e corrección.
B3.9. Hábitos saudables de hixiene postural na práctica das actividades artísticas.
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Unidade / Bloque 4. O sistema cardiopulmonar.
B4.2. Fisioloxía da respiración.
B4.3. Coordinación da respiración co movemento corporal e a súa intensidade..
B4.5. Fisioloxía cardíaca e da circulación.

3ª AVALIACIÓN:

Unidade/ Bloque 1. As características do movemento.
B1.1. Elementos da acción motora. Mecanismos de percepción, decisión e execución.
B1.2. O movemento humano como ferramenta artístico- expresiva. Conciencia corporal e estados psicofísicos.
B1.3. Características da execución das accións motoras propias da actividade artística.
B1.4. Relación corporal coa gravidade e graos de tensión muscular.
B1.5. Capacidades coordinativas como compoñentes cualitativos das accións motoras.

Unidade / Bloque 4. O sistema cardiopulmonar.
B.4.8. Características, estrutura e funcións do aparato fonador.
B.4.10. Principais patoloxías que afectan o aparello fonador e as súas causas.
B4.11. Pautas e costumes saudables para o sistema cardiorrespiratorio e o aparello de fonación.

Unidade / Bloque 7. Expresión e comunicación.
B7.1. Posibilidades artístico- expresivas e de comunicación do corpo e do movemento.
B7.2. Achegas das actividades artísticas corporais no desenvolvemento persoal do/da artista e da sociedade.
B7.4. Danza, teatro físico e outras manifestacións artísticas que lle permiten ao ser humano expresarse corporalmente.
B7.4. Toma de conciencia do corpo e do espazo. Elementos rítmicos. Focos expresivos do corpo.
B7.5. A linguaxe corporal como fonte de desenvolvemento creativo.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE ANATOMÍA APLICADA TODOS OS TRIMESTRES.

- Compila información, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación, de forma sistematizada e aplicando criterios de procura que
garantan o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia.
- Aplica unha metodoloxía científica na formulación e na resolución de problemas sinxelos sobre algunhas funcións importantes da actividade
artística.
- Participa na planificación das tarefas, asumindo o traballo encomendado, e comparte as decisións tomadas en grupo.
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1ª AVALIACIÓN:
- Diferenza os niveis de organización do corpo humano.
- Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando as súas características máis salientables.
- Describe a estrutura e a función do sistema esquelético en relación coa mobilidade do corpo humano.
- Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa función.
- Diferenza os tipos de articulacións en relación coa mobilidade que permiten.
- Describe a estrutura e a función do sistema muscular, identificando a súa funcionalidade como parte activa do sistema locomotor.
- Diferenza os tipos de músculo en relación coa súa función.
- Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción muscular.
- Identifica as principais patoloxías e lesións relacionadas co sistema locomotor nas actividades artísticas, e xustifica as súas causas principais.
- Describe a estrutura e a función dos pulmóns, detallando o intercambio de gases que ten lugar neles.
- Describe a estrutura e a función do sistema cardiovascular.
- Describe os procesos metabólicos de produción de enerxía polas vías aeróbica e anaeróbica, e xustifica o seu rendemento enerxético e a súa relación
coa intensidade e a duración da actividade.
- Distingue os procesos que interveñen na dixestión e na absorción dos alimentos e dos nutrientes, vinculándoos coas estruturas implicadas.
- Elabora dietas equilibradas, calculando o balance enerxético entre inxestión/actividade, argumentado a influencia na saúde e no rendemento.
- Recoñece hábitos alimentarios saudables e prexudiciais para a saúde, e saca conclusións para mellorar o benestar persoal.
- Identifica os principais trastornos do comportamento nutricional e argumenta os efectos que teñen para a saúde.

2ª AVALIACIÓN:
- Describe a estrutura e as función dos sistemas implicados no control e na regulación da actividade do corpo humano, establecendo a asociación
entre eles.
- Recoñece as diferenzas entre os movementos reflexos e os voluntarios, asociándoos ás estruturas nerviosas implicadas neles.
- Describe a función das hormonas e o importante papel que xogan na actividade física.
- Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción muscular.
- Relaciona diferentes tipos de pancas coas articulacións do corpo humano e coa participación muscular nos seus movementos.
- Clasifica os principais movementos articulares.
- Identifica as alteracións máis importantes derivadas do mal uso postural e propón alternativas.
- Describe o intercambio de gases que ten lugar neles e a dinámica de ventilación pulmonar asociada.
- Describe a función do sistema cardiovascular, explicando a regulación e a integración de cada compoñente.
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3ª AVALIACIÓN:
- Recoñece e enumera os elementos da acción motora e os factores que interveñen nos mecanismos de percepción, decisión e execución de
determinadas acción motoras.
- Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación, e describe as interaccións entre as estruturas que o integran.
- Recoñece e explica o valor expresivo, comunicativo e cultural das actividades practicadas como contribución ao desenvolvemento da persoa.
- Recoñece e explica o valor social das actividades artísticas corporais, desde o punto de vista tanto de practicante como de espectador.
- Identifica os elementos básicos do corpo e o movemento como recurso expresivo e de comunicación.
- Utiliza o corpo e o movemento como medio de expresión e de comunicación, e valora o seu valor estético.
- Conxuga a execución dos elementos técnicos das actividades de ritmo e expresión ao servizo da intencionalidade.
- Aplica habilidades específicas expresivo- comunicativas para enriquecer as posibilidades de resposta creativa.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ANATOMÍA APLICADA.

- Faremos incidencia especial na realización de traballos e proxectos diversos. Correspondendo a porcentaxe do 50% ás probas escritas e do 50%
restante a o traballo práctico, actitude e comportamento.
- Para poder sumar a avaliación ambos conceptos, tanto tódalas probas escritas coma os traballos e actitude, deberán superar o 4.

Recuperacións:
- Os alumnos/as que non acaden o aprobado en calquera das avaliacións, realizarán unha proba de recuperación trala correspondente avaliación.
- Esta recuperación referiráse tanto á parte teórica como á parte práctica.
- Estas probas de recuperación recollerán contidos de carácter xeral na parte teórica e na parte práctica o profesor/a informaralles dos traballos que
teñen que facer para recuperala
Nota final:
- En Xuño superan a materia aqueles alumnos/as coas 3 avaliacións aprobadas.
- No caso de non superar a materia trala avaliación final ordinaria de Xuño, en Setembro teñen unha nova oportunidade coa proba extraordinaria , que
se rexirá polos mesmos criterios que a proba de Xuño.
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BIOLOXÍA 2º BACHARELATO.

UNIDADE 1. OS BIOELEMENTOS, AUGA E OS MINERAIS.

Obxectivos Didácticos:

- Describir os diferentes tipos de enlaces químicos e a súa importancia biolóxica. (*)
- Definir os conceptos de bioelemento e biomolécula, coñecer os principais bioelementos e as características do átomo de carbono. (*)
- Clasificar as biomoléculas en inorgánicas e orgánicas, e coñecer as características das biomoléculas orgánicas. (*)
- Explicar as características da molécula de auga, as súas propiedades e as súas funcións biolóxicas. (*)
- Coñecer as funcións dos sales minerais nos seres vivos. (*)
- Explicar o concepto de pH e describir as características do medio celular.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por unidades.

UNIDADE 1. OS BIOELEMENTOS, AUGA E OS MINERAIS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Os átomos e as moléculas; os enlaces químicos:
enlace iónico, enlace covalente, enlace de
hidróxeno, enlace por forzas de Van der Waals.

- Os bioelementos ou elementos bioxénicos;
características dos bioelementos primarios;
propiedades e funcións dos bioelementos.

- Os principios inmediatos ou biomoléculas
constitúen a materia viva.

- O experimento de Miller e Urey.

- A auga como elemento fundamental para as
reaccións que permiten a vida; propiedades da
auga; funcións da auga nos seres vivos.

- Debate sobre a auga e a diversidade biolóxica.

- Os sales minerais precipitados ou disoltos.

- Determinación da existencia de sales minerais
nos esqueletos.

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas
dos bioelementos que os fan indispensables para
a vida. Relacionar os enlaces químicos coa súa
importancia biolóxica.

B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e
métodos físicos e químicos que permiten o
illamento das moléculas e a súa contribución ao
grande avance da experimentación biolóxica.

CAA

CMCCT

Apartado especifico.

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos
relacionando cada un coa súa proporción e coa
súa función biolóxica.

CAA

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que
permiten a formación de moléculas inorgánicas e
orgánicas presentes nos seres vivos.

CMCT

CMCCT

CD

B1.2. Argumentar as razóns polas que a auga e os
sales minerais son fundamentais nos procesos
biolóxicos.

B1.2.1. Relaciona a estrutura química da auga
coas súas funcións biolóxicas. CAA

B1.2.2. Distingue os tipos de sales minerais, e
relaciona a composición coa función.

CMCCT

B1.2.3. Contrasta e realiza experiencias dos
procesos de difusión, osmose e diálise, e
interpreta a súa relación coa concentración salina
das células. CMCCT

CAA

CD
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- As disolucións verdadeiras; propiedades:
difusión, osmose, estabilidade do grao de acidez
ou pH.

- Determinación da acidez ou basicidade dun
medio.

- Distintas técnicas que nos dan información
sobre as biomoléculas orgánicas: centrifugación,
diálise, cromatografía, electroforese,
espectrofotometría.

- Realización dunha diálise.

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de
moléculas que constitúen a materia viva, e
relacionalos coas súas respectivas funcións
biolóxicas na célula.

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de
biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa
composición química coa súa estrutura e coa súa
función.

CAA

CSIEE

Apartado especifico.

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias
identificando en mostras biolóxicas a presenza de
moléculas orgánicas.

CSIEE

CMCCT

B1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos de
diálise, centrifugación e electroforese, e
interpreta a súa relación coas biomoléculas
orgánicas.

CAA

CMCCT

CD

B1.5. Determinar a composición química e
describir a función, a localización e exemplos das
principais biomoléculas orgánicas.

B1.5.1. Describe a composición e a función das
principais biomoléculas orgánicas. CCL
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UNIDADE 2. OS GLÍCIDOS.

Obxectivos Didácticos:

- Identificar cal é a natureza química dos glícidos, tendo en conta os monómeros que os compoñen. (*)
- Destacar a importancia biolóxica que ten a presenza dos carbonos asimétricos e polo tanto a existencia de estereoisomería.
- Coñecer como se produce a formación do enlace O-glicosídico e describir as principais funcións dos monosacáridos. (*)
- Identificar e saber formular os principais oligosacáridos e polisacáridos, explicando as súas principais funcións biolóxicas, así como a doutros
compostos cuxa composición é mixta como os peptidoglicáns ou as glicoproteínas. (*)
- Mostrar actitudes perseverantes e iniciativas desenvolvendo unha disposición que permita o traballo en grupo.
- Realizar traballos experimentais con axuda de guións, describindo os procesos e os resultados obtidos.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 233/369

UNIDADE 2. OS GLÍCIDOS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- O grupo aldehído ou cetona que conteñen os
glícidos; clasificación dos glícidos.

- Os monosacáridos: os glícidos máis simples;
triosas; tetrosas; pentosas; hexosas; ciclación das
hexosas; diferentes conformacións das hexosas.

- A luz polarizada e a mutorrotación.

- Os enlaces O-glicosídico e N-glicosídico que
unen monosacáridos.

- Os disacáridos: formados pola unión de dous
monosacáridos.

- Os polisacáridos: cadeas de azucres simples;
quitina, celulosa, o amidón; polímeros de
amidón; glicóxeno.

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas
dos bioelementos que os fan indispensables para
a vida. Relacionar os enlaces químicos coa súa
importancia biolóxica.

B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e
métodos físicos e químicos que permiten o
illamento das moléculas e a súa contribución ao
grande avance da experimentación biolóxica.

CAA

CMCCT

Apartado especifico.

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos
relacionando cada un coa súa proporción e coa
súa función biolóxica.

CAA

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que
permiten a formación de moléculas inorgánicas e
orgánicas presentes nos seres vivos.

CMCCT

CD

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de
moléculas que constitúen a materia viva, e
relacionalos coas súas respectivas funcións
biolóxicas na célula.

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de
biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa
composición química coa súa estrutura e coa súa
función.

CAA

CSIEE

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias
identificando en mostras biolóxicas a presenza de
moléculas orgánicas.

CSIEE

CMCCT
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Os glícidos asociados a outros tipos de
moléculas.

- As diversas funcións que desempeñan os
glícidos.

- Recoñecemento de glícidos no laboratorio.

- Lectura e comprensión do texto Como se
relaciona a calidade dos alimentos cos
polisacáridos?

- O traballo do analista de microbioloxía de
alimentos.

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que
forman as macromoléculas biolóxicas e os
enlaces que os unen.

B1.4.1. Identificar os tipos de monómeros que
forman as macromoléculas biolóxicas e os
enlaces que os unen. CMCCT

CD

Apartado especifico.

B1.5.1. Describe a composición e a función das
principais biomoléculas orgánicas.

CCL

B1.5. Determinar a composición química e
describir a función, a localización e exemplos das
principais biomoléculas orgánicas.

B1.6. Comprender e diferenciar a función
biocatalizadora dos enzimas, con valoración da
súa importancia biolóxica.

B1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos
enzimas como biocatalizadores, e relaciona as
súas propiedades coa súa función catalítica.

CAA

CMCCT
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UNIDADE 3. OS LÍPIDOS.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer as características xerais dos lípidos, a súa clasificación e a función que realiza cada un deles. (*)
- Recoñecer en esquemas a estrutura molecular dos diferentes tipos de lípidos e identificar neles as moléculas que os constitúen e os enlaces que as
unen. (*)
- Construír, a partir dos monómeros correspondentes, a estrutura molecular dos diferentes tipos de lípidos.
- Diferenciar na estrutura molecular dos lípidos anfipáticos, a rexión hidrófoba e a rexión hidrófila e coñecer as estruturas que estes lípidos crean
cando están nun medio acuoso e resaltar a importancia que isto ten para os seres vivos. (*)
- Adquirir un vocabulario técnico específico sobre os lípidos para expresar con corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos.
- Realizar unha actividade de experimentación, como a formación de xabón, describindo o proceso que se leva a cabo.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 3. OS LÍPIDOS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Os lípidos, moléculas insolubles en auga;
clasificación e exemplos dos lípidos.

- Os ácidos graxos saturados e insaturados;
propiedades dos ácidos graxos.

- Os lípidos simples ou holípidos, ésteres de
ácidos graxos e alcohol; aciglicéridos ou graxas;
céridos ou ceras.

- Os lípidos complexos: fosfolípidos e
esfingolípidos; fosfoglicéridos;
fosfoesfingolípidos; glicoesfingolípidos;
comportamento antipático dos lípidos complexos.

- Os lípidos insaponificables, derivados de
hidrocarburos insaturados; prostaglandinas;
isoprenoides ou terpenos; esteroides.

- Funcións dos lípidos.

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas
dos bioelementos que os fan indispensables para
a vida. Relacionar os enlaces químicos coa súa
importancia biolóxica.

B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e
métodos físicos e químicos que permiten o
illamento das moléculas e a súa contribución ao
grande avance da experimentación biolóxica.

CA

CMCCT

Apartado especifico.

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos
relacionando cada un coa súa proporción e coa
súa función biolóxica.

CAA

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que
permiten a formación de moléculas inorgánicas e
orgánicas presentes nos seres vivos. CMCCT

CD

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de
moléculas que constitúen a materia viva, e
relacionalos coas súas respectivas funcións
biolóxicas na célula.

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de
biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa
composición química coa súa estrutura e coa súa
función.

CAA

CSIEE

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias
identificando en mostras biolóxicas a presenza de
moléculas orgánicas.

CSIEE

CMCCT
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Lectura e comprensión do texto Como podemos
controlar o nivel de colesterol no noso corpo?
Os ácidos graxos omega 3.

- O traballo do dietista-nutricionista.

- Saponificación dun aceite.

- Recoñecemento da capacidade emulxente dos
xabóns.

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que
forman as macromoléculas biolóxicas e os
enlaces que os unen.

B1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os
enlaces químicos que permiten a síntese das
macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace
éster, enlace peptídico e enlace O-nucleosídico.

CMCCT

CD

Apartado especifico.

B1.5. Determinar a composición química e
describir a función, a localización e exemplos das
principais biomoléculas orgánicas.

B1.5.1. Describe a composición e a función das
principais biomoléculas orgánicas.

CCL

B1.6. Comprender e diferenciar a función
biocatalizadora dos enzimas, con valoración da
súa importancia biolóxica.

B1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos
enzimas como biocatalizadores, e relaciona as
súas propiedades coa súa función catalítica.

CAA

CMCCT

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas para o
mantemento da vida.

B1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas asociando
a súa imprescindible función coas doenzas que
preveñen.

CAA

CCEC
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UNIDADE 4. AS PROTEÍNAS.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer a estrutura molecular dos aminoácidos, as súas propiedades e os grupos en que se dividen. (*)
- Comprender a formación do enlace peptídico e coñecer as súas características. Construír a partir dos monómeros correspondentes a estrutura lineal
dunha proteína e sinalar nela a súa polaridade. (*)
- Diferenciar os distintos tipos de estruturas que presentan as proteínas e coñecer os enlaces que estabilizan as devanditas estruturas. (*)
- Explicar as principais propiedades que presentan as proteínas e as súas funcións máis importantes, e realizar unha clasificación destas atendendo á
súa composición. (*)
- Adquirir un vocabulario técnico específico sobre as proteínas para expresar con corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 4. AS PROTEÍNAS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- As proteínas, constituídas por aminoácidos;
características dos aminoácidos; clasificación e
estrutura dos aminoácidos proteicos.

- As diferentes propiedades dos aminoácidos.

- Identificación de aminoácidos con cadeas
cíclicas.

- A unión dos aminoácidos mediante un enlace
peptídico.

- Determinación da presenza de proteínas
mediante a proba de Biuret.

- Os catro niveles estruturais diferentes das
proteínas; estrutura primaria; estrutura
secundaria; estrutura terciaria; estrutura
cuaternaria.

- Recoñecemento de proteínas mediante a perda
da súa estrutura.

- Os radicais libres e as propiedades das
proteínas.

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas
dos bioelementos que os fan indispensables para
a vida. Relacionar os enlaces químicos coa súa
importancia biolóxica.

B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e
métodos físicos e químicos que permiten o
illamento das moléculas e a súa contribución ao
grande avance da experimentación biolóxica.

CAA

CMCCT

Apartado especifico.

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos
relacionando cada un coa súa proporción e coa
súa función biolóxica.

CAA

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que
permiten a formación de moléculas inorgánicas e
orgánicas presentes nos seres vivos.

CMCCT

CD

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de
moléculas que constitúen a materia viva, e
relacionalos coas súas respectivas funcións
biolóxicas na célula.

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de
biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa
composición química coa súa estrutura e coa súa
función.

CAA

CSIEE

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias
identificando en mostras biolóxicas a presenza de
moléculas orgánicas.

CSIEE

CMCCT
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- As diversas funcións das proteínas.

- Clasificación das proteínas en holoproteínas e
heteroproteínas.

- Lectura e comprensión do texto De onde vén o
interferón?

- O traballo do microbiólogo.

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que
forman as macromoléculas biolóxicas e os
enlaces que os unen.

B1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os
enlaces químicos que permiten a síntese das
macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace
éster, enlace peptídico e enlace O-nucleosídico

CMCCT

CD

Apartado especifico.
B1.5. Determinar a composición química e
describir a función, a localización e exemplos das
principais biomoléculas orgánicas.

B1.5.1. Describe a composición e a función das
principais biomoléculas orgánicas.

CCL

B1.6. Comprender e diferenciar a función
biocatalizadora dos enzimas, con valoración da
súa importancia biolóxica.

B1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos
enzimas como biocatalizadores, e relaciona as
súas propiedades coa súa función catalítica.

CAA

CMCCT
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UNIDADE 5. OS ÁCIDOS NUCLEICOS.

Obxectivos Didácticos:

- Recoñecer que os ácidos nucleicos están constituídos por monómeros chamados nucleótidos e diferenciar entre nucleósido, nucleótido e ácido
nucleico. (*)
- Coñecer os tipos de nucleótidos e ácidos nucleicos existentes, e a súa clasificación. (*)
- Identificar a estrutura primaria e secundaria dos ácidos nucleicos e recoñecelos como moléculas capaces de conter información. (*)
- Describir a estrutura secundaria dos ácidos nucleicos e os enlaces que se establecen entre eles. (*)
- Comprender o modelo dado para a estrutura do ADN, a complementariedade entre as bases, os diferentes niveis de complexidade existentes e as súas
repercusións para a Bioloxía. (*)
- Adquirir un vocabulario técnico específico sobre os ácidos nucleicos para expresar con corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos
adquiridos.
- Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas, describindo a súa execución e interpretando os seus resultados.
- Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADADE 5. ÁCIDOS NUCLEICOS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves

Sesións

Instrumentos
Avaliación

- O ácido desoxirribonucleico ou ADN, tipos e
formas; clasificación das moléculas de ADN
segundo a súa forma e segundo o número de
cadeas.

- Os diferentes niveis estruturais do ADN;
estrutura primaria; estrutura secundaria; modelo
da dobre hélice; estrutura terciaria.

- A fibra de ADN, empaquetamento para reducir
o seu tamaño; fibra de cromatina de 100 Å; fibra
de cromatina de 300 Å; dominios en bucle; niveis
superiores de empaquetamento.

- Tipos de ácidos ribonucleicos ou ARN segundo
a súa función; ARN soluble ou ARN de
transferencia, ARN mensaxeiro; ARN
ribosómico; ARN nucleolar; outros tipos de
ARN; principais funcións do ARN.

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas
dos bioelementos que os fan indispensables para
a vida. Relacionar os enlaces químicos coa súa
importancia biolóxica.

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos
relacionando cada un coa súa proporción e coa
súa función biolóxica.

CAA

Apartado especifico.

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que
permiten a formación de moléculas inorgánicas e
orgánicas presentes nos seres vivos.

CMCCT

CD

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de
moléculas que constitúen a materia viva, e
relacionalos coas súas respectivas funcións
biolóxicas na célula.

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de
biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa
composición química coa súa estrutura e coa súa
función.

CAA

CSIEE

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias
identificando en mostras biolóxicas a presenza de
moléculas orgánicas.

CSIEE

CMCCT
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Lectura comprensiva do texto Que aplicacións
ten a secuenciación do ADN?

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que
forman as macromoléculas biolóxicas e os
enlaces que os unen.

B1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os
enlaces químicos que permiten a síntese das
macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace
éster, enlace peptídico e enlace O-nucleosídico.

CMCCT

CD

Apartado especifico.

B1.5. Determinar a composición química e
describir a función, a localización e exemplos das
principais biomoléculas orgánicas.

B1.5.1. Describe a composición e a función das
principais biomoléculas orgánicas. CCL

- O traballo do especialista en xenética.

B3.1. Analizar o papel do ADN como portador
da información xenética.

B3.1.1. Describe a estrutura e a composición
química do ADN, e recoñece a súa importancia
biolóxica como molécula responsable do
almacenamento, a conservación e a transmisión
da información xenética.

CCL

CSC

CCEC

B3.4. Determinar as características e as funcións
dos ARN.

B3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a función
de cada un nos procesos de transcrición e
tradución.

CAA
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UNIDADE 6. A CÉLULA UNIDADE FUNCIONAL E ESTRUTURAL.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer a teoría celular e o seu desenvolvemento en relación co progreso tecnolóxico.
- Diferenciar entre células procariotas e células eucariotas, e comprender a orixe e a evolución celular. (*)
- Explicar a orixe dos orgánulos celulares e establecer as diferenzas entre as células dos organismos autótrofos e heterótrofos. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 6. A CÉLULA UNIDADE FUNCIONAL E ESTRUTURAL.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Os distintos tamaños e formas da célula;
relación entre tamaño, forma e estado de
madurez da célula; lonxevidade celular;
instrumentos de observación e medida de
estruturas microscópicas.

- A estrutura común a todas as células; estrutura
xeral das células eucariotas; particularidades dos
distintos tipos de células eucariotas; estrutura
xeral das células procariotas; diferenza entre
células eucariotas e células procariotas; a
hipótese de Neomura.

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de
composición entre células procariotas e
eucarióticas.

B2.1.1. Compara unha célula procariota con
unha eucariótica, identificando os orgánulos
citoplasmáticos presentes nelas.

CAA

CMCCT

CD

Apartado especifico.

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha
célula eucariótica animal e dunha vexetal,
representar os seus orgánulos e describir a súa
función.

B2.2.1. Esquematiza os orgánulos
citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras. CSIEE

B2.2.2. Analiza a relación entre a composición
química, a estrutura e a ultraestructura dos
orgánulos celulares, e a súa función.

CSIEE

CAA

B3.1. Analizar o papel do ADN como portador
da información xenética.

B3.1.1. Describe a estrutura e a composición
química do ADN, e recoñece a súa importancia
biolóxica como molécula responsable do
almacenamento, a conservación e a transmisión
da información xenética.

CCL

CSC

CCEC
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UNIDADE 7. A MEMBRANA PLASMÁTICA, O CITOSOL E OS ORGÁNULOS NON MEMBRANOSOS.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer a composición, a estrutura e as funcións da membrana, así como os mecanismos para levar a cabo as devanditas funcións. (*)
- Diferenciar entre os distintos tipos de unións intercelulares.
- Coñecer a composición, a estrutura e as funcións dos diferentes tipos de paredes celulares. (*)
- Coñecer o citoplasma celular e os distintos elementos que se encontran nel, así como a estrutura e a función do citoesqueleto e as clases de
filamentos que o integran. (*)
- Diferenciar e coñecer as características, funcións e estruturas formadas por microtúbulos, como o centrosoma, os cilios e os flaxelos. (*)
- Coñecer a estrutura e a función dos ribosomas e as inclusións citoplasmáticas. (*)
- Identificar os sistemas de endomembranas, O retículo endoplasmático e o aparato de Golgi, a súa estrutura, funcións e tipos. (*)
- Identificar outros orgánulos non enerxéticos do sistema de endomembranas, como os lisosomas, os peroxisomas e os vacúolos, comprendendo a súa
estrutura e función. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 7. A MEMBRANA PLASMÁTICA, O CITOSOL E OS ORGÁNULOS NON MEMBRANOSOS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

A estrutura e propiedades da membrana e as súas
funcións. Estrutura e composición da membrana
plasmática. Propiedades da membrana
plasmática. Funcións da membrana plasmática.

Transporte a través da membrana: o transporte
pasivo; o transporte activo; exocitose e
endocitose; unións entre membranas de células
contiguas.

As estruturas extracelulares protectoras. A matriz
extracelular. A parede celular das células
vexetais. A parede celular das células dos fungos.
A parede celular das células procariotas.

O citoplasma, formado por unha parte acuosa,
unha rede de filamentos e unha serie de
orgánulos. O citosol. O citoesqueleto.

O centrosoma, responsable dos movementos e do
citoesqueleto. Estrutura do centrosoma con e sen
centríolos.

Os cilios e os flaxelos, da motilidade da célula.

Os ribosomas e a síntese proteica.

Lectura comprensiva do texto Que utilidade ten
coñecer o funcionamento da membrana
plasmática?

O traballo do médico neurólogo.

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de
composición entre células procariotas e
eucarióticas.

B2.1.1. Compara unha célula procariota con unha
eucariótica, e identifica os orgánulos
citoplasmático presentes nelas.

CAA

CMCCT

CD

Apartado especifico.

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha
célula eucariótica animal e dunha vexetal,
representar os seus orgánulos e describir a súa
función.

B2.2.1. Esquematiza os orgánulos
citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras.

CSIEE

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha
célula eucariótica animal e dunha vexetal,
representar os seus orgánulos e describir a súa
función.

B2.2.2. Analiza a relación entre a composición
química, a estrutura e a ultraestructura dos
orgánulos celulares, e a súa función.

CSIEE

CAA

B2.6. Examinar e comprender a importancia das
membranas na regulación dos intercambios
celulares para o mantemento da vida, e realizar
experiencias sobre a plasmolise e a turxescencia.

B2.6.1. Compara e distingue os tipos e os
subtipos de transporte a través das membranas, e
explica detalladamente as características de cada
un.

CAA

CCL

CSIEE

B2.8. Describir as fases da respiración celular,
identificando rutas e produtos iniciais e finais.

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de
orgánulo, o lugar onde se produce cada un destes
procesos, e diferencia en cada caso as rutas
principais de degradación e de síntese, e os
enzimas e as moléculas máis importantes
responsables dos devanditos procesos.

CAA

CMCCT
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UNIDADE 8. OS ORGÁNULOS CELULARES DELIMITADOS POR MEMBRANAS.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer o núcleo celular e a súa función. Diferenciar as súas estruturas en cada un dos seus dous estados. (*)
- Coñecer a estrutura e a función das mitocondrias. (*)
- Coñecer a estrutura e a función dos plastos, en especial, dos cloroplastos. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 8. OS ORGÁNULOS CELULARES DELIMITADOS POR MEMBRANAS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- O retículo endoplasmático, un sistema de
membranas con múltiples funcións. Retículo
endoplasmático rugoso (RER) e liso (REL).

- O aparello de Golgi e a síntese e o transporte de
substancias.

- Os lisosomas: o almacenamento de enzimas
dixestivos e a dixestión intracelular.

- Os vacúolos, vesículas que almacenan e
transportan substancias. Vacúolos de células
animais e vexetais. Funcións dos vacúolos.

- Os peroxisomas e glioxisomas, orgánulos que
interveñen en procesos oxidativos.

- As mitocondrias, orgánulos transductores de
enerxía. Estrutura, función e orixe.

- Os cloroplastos, orgánulos das células vexetais
que sintetizan a materia orgánica. Función e orixe
dos cloroplastos.

- O núcleo, expresión xénica e a replicación do
ADN. Número, tamaño, forma do núcleo e
envoltura. Nucleoplasma, nucléolo, cromatina e
cromosomas: estrutura, número; tipo e función.

- Lectura comprensiva do texto Como intervén a
ciencia na esperanza de vida do ser humano?

- O traballo do médico xeriatra.

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha
células eucarióticas animal e, representar os seus
orgánulos e describir a súa función.

B2.2.1. Esquematiza os orgánulos
citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras. CSIEE

Apartado especifico.

B2.2.2. Analiza a relación entre a composición
química, a estrutura e a ultraestructura dos
orgánulos celulares, e a súa función.

CSIEE

CAA

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de división
celular, e desenvolver os acontecementos que
teñen lugar en cada fase.

B2.4.1. Recoñece en microfotografías e
esquemas as fases da mitose e da meiose, e indica
os acontecementos básicos que se producen.

CAA

CMCCT / CD

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de
catabolismo e anabolismo, e establecer a relación
entre ambos.

B2.7.1. Define e interpreta os procesos
catabólicos e os anabólicos, así como os
intercambios enerxéticos asociados a eles.

CAA

CSIEE / CCL

B2.8. Describir as fases da respiración celular,
identificando rutas e produtos iniciais e finais.

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de
orgánulo, o lugar onde se produce cada un destes
procesos, e diferencia en cada caso as rutas
principais de degradación e de síntese, e os
enzimas e as moléculas máis importantes
responsables dos devanditos procesos.

CAA

CMCCT

B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen lugar
en cada fase da fotosíntese.

B2.10.1. Identifica e clasifica os distintos tipos de
organismos fotosintéticos.

CAA /CSIEE
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UNIDADE 9. O METABOLISMO, OS ENZIMAS E AS VITAMINAS.

Obxectivos Didácticos:

- Describir o concepto de metabolismo e coñecer as características das reaccións metabólicas, do anabolismo e do catabolismo. (*)
- Explicar a función do ATP como intermediario de enerxía e describir a función dos transportadores de electróns e de grupos. (*)
- Coñecer a natureza dos enzimas, e comprender o mecanismo de acción enzimática, e o efecto que sobre a cinética das reaccións enzimáticas teñen
diversos factores como a concentración do substrato, a temperatura, o pH, etc. (*)
- Adquirir un vocabulario técnico específico sobre os enzimas para expresar con corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 9. O METABOLISMO, OS ENZIMAS E AS VITAMINAS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- O metabolismo celular, as reaccións químicas
que permiten a vida. Catabolismo e anabolismo.
Tipos de metabolismo.

- O ATP, unha molécula que almacena e cede
enerxía. Síntese de ATP.

- O control do metabolismo: os enzimas e as
hormonas. A actividade dos catalizadores. Os
enzimas, catalizadores das reaccións metabólicas.
Estrutura dos enzimas. As coenzimas. O centro
activo dos enzimas. A especificidade dos
enzimas.

B1.6. Comprender e diferenciar a función
biocatalizadora dos enzimas, con valoración da
súa importancia biolóxica.

B1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos
enzimas como biocatalizadores, e relaciona as
súas propiedades coa súa función catalítica.

CAA

CMCCT

Apartado especifico.

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas para o
mantemento da vida.

B1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas asociando
a súa imprescindible función coas doenzas que
preveñen. CAA

CCEC

A actividade enzimática. Cinética da actividade
enzimática. Factores que afectan á velocidade
das reaccións catalizadoras por enzimas. A
inhibición enzimática. Os enzimas alostéricos. O
cooperativismo entre subunidades alosféricas. A
regulación das vías metabólicas. A disposición
espacial dos enzimas. Nomenclatura e
clasificación dos enzimas.

- As vitaminas e o seu papel fundamental no
metabolismo. Vitaminas hidrosolubles.
Vitaminas liposolubles.

- Lectura do texto; Pódense fabricar enzimas?

O traballo do especialista en biotecnoloxía.

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de
catabolismo e anabolismo, e establecer a relación
entre ambos.

B2.7.1. Define e interpreta os procesos
catabólicos e os anabólicos, así como os
intercambios enerxéticos asociados a eles.

CAA

CSIEE / CCL

B2.8. Describir as fases da respiración celular,
identificando rutas e produtos iniciais e finais.

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de
orgánulo, o lugar onde se produce cada un destes
procesos, e diferencia en cada caso as rutas
principais de degradación e de síntese, e os
enzimas e as moléculas máis importantes
responsables dos devanditos procesos.

CAA

CMCCT

B2.10. Pormenorizar os diferentes procesos que
teñen lugar en cada fase da fotosíntese.

B2.10.1. Identifica e clasifica os tipos de
organismos fotosintéticos.

CAA

CSIEE



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 252/369

UNIDADE 10. O CATABOLISMO.

Obxectivos Didácticos:

- Definir o concepto de catabolismo e clasificar as células en aerobias, anaerobias e facultativas. (*)
- Describir as fases do catabolismo da glicosa: a glicólise, a descarboxilación do ácido pirúvico, o ciclo de Krebs e o transporte de electróns, e a
fosforilación oxidativa; coñecer o seu balance enerxético e a súa localización celular. (*)
- Explicar o concepto de fermentación, as células nas que se produce e as diferenzas coa respiración celular. (*)
- Coñecer outras rutas metabólicas como a β-oxidación.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 10. O CATABOLISMO.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Catabolismo celular.

- Liberación de enerxía no catabolismo. As
reaccións catabólicas son reaccións redox.
Liberación gradual de enerxía no catabolismo por
respiración.

- Tipos de catabolismo. Respiración aerobia e
anaerobia. Fermentación.

- Bacterias, arqueas e respiración anaerobia.

- O catabolismo dos glícidos. Respiración ou
fermentación. Espazos celulares onde sucede o
catabolismo dos glícidos.

- A glicólise.

- Respiración de glícidos.

- Pasos previos ao ciclo de Krebs. Ciclo de
Krebs. Fosforilación oxidativa. Transporte de
electróns. Quimiosmose. Balance enerxético do
catabolismo por respiración da glicosa.

- O catabolismo respiratorio dos lípidos.

- ß-oxidación dos ácidos graxos. Respiración:
ciclo de Krebs e fosforilación oxidativa.

- O catabolismo respiratorio das proteínas.

- Transaminación ou desaminación, respiración:
ciclo de Krebs e fosforilación oxidativa.

- O catabolismo dos ácidos nucleicos.

- Relacións entre as vías catabólicas por

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de
catabolismo e anabolismo, e establecer a relación
entre ambos.

B2.7.1. Define e interpreta os procesos
catabólicos e os anabólicos, así como os
intercambios enerxéticos asociados a eles.

CAA

CSIEE

CCL

Apartado especifico.

B2.8. Describir as fases da respiración celular,
identificando rutas e produtos iniciais e finais.

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de
orgánulo, o lugar onde se produce cada un destes
procesos, e diferencia en cada caso as rutas
principais de degradación e de síntese, e os
enzimas e as moléculas máis importantes
responsables dos devanditos procesos.

CAA

CMCCT

B2.9. Diferenciar a vía aerobia da anaerobia. B2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas,
e establece a súa relación co seu rendemento
enerxético.

CMCCT

B2.9.2. Valora a importancia das fermentacións
en numerosos procesos industriais, e recoñece as
súas aplicacións.

CCEC

CSC
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respiración de glícidos, lípido, proteínas e ácidos
nucleicos.

- As fermentacións.

- A fermentación alcohólica, láctica, butírica e
pútrida.

- Similitudes e diferenzas entre a respiración e a
fermentación.

- Interpretación das diferentes rutas metabólicas.

- Comparación das vías anaerobias e aerobias en
canto a sua enerxía e os produtos finais.

- Balance enerxético da oxidación completa dun
ácido graxo de 16 carbonos.

- Cuantificación da produción de CO2 na
fermentación alcohólica.

- Resolución de exercicios sobre catabolismo.

- Realización dun debuxo sobre o lugar de
produción da cadea electrónica e a fosforilación
oxidativa.

- Necesidade de levar unha dieta sa e equilibrada.

- Investigar o uso industrial das fermentacións.

- Actitude crítica fronte ao consumo do alcohol e
as drogas e a súa influencia no metabolismo.
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UNIDADE 11. O ANABOLISMO.

Obxectivos Didácticos:

- Describir o concepto de anabolismo e coñecer algunhas rutas do anabolismo heterótrofo como a gliconeoxénese e a glicoxenoxénese. (*)
- Explicar a ecuación xeral da fotosíntese e diferenciar entre fotosíntese osixénica e anosixénica. (*)
- Decribir a fase luminosa da fotosíntese: a captación da luz, o transporte de electróns non cíclico e cíclico, e a fotofosforilación; coñecer o seu balance
enerxético e a súa localización celular. (*)
- Explicar a fase escura da fotosíntese ou ciclo de Calvin, a súa relación coa fase luminosa, o seu balance enerxético e a súa localización. (*)
- Coñecer os factores que inflúen na fotosíntese. (*)
- Explicar a quimiosíntese, coñecer as súas fases, a súa importancia ecolóxica e os organismos que a realizan.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 11. O ANABOLISMO.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- O anabolismo como vía construtiva do
metabolismo.

- A fotosíntese.

- Tipos de fotosíntese. As estruturas
fotosintetizadoras. Os pigmentos fotosintéticos e
a absorción de luz. Os fotosistemas. Visión xeral
da fotosíntese. Fase luminosa da fotosíntese.
Balance da fase luminosa da fotosíntese. Fase
escura ou biosintética. Balance da fotosíntese
osixénica dunha molécula de glicosa. A
fotosíntese dos compostos orgánicos
nitroxenados e con xofre. A fotorrespiración. A
ruta de Hatch-Slack. Factores que inflúen na
fotosíntese.

- A quimiosíntese.

- As bacterias quimiosintéticas. Grupos.
Descrición e reacción.

- Anabolismo heterótrofo.

- Anabolismo de glícidos.

- Gliconeoxénese. Glicoxenoxénese e
amiloxénese. A regulación da glicosa.

- Anabolismo de lípidos.

- Síntese de ácidos graxos. Diferenzas entre
biosíntese e catabolismo de ácidos graxos.
Síntese de glicerina. Síntese de triacilglicéridos.

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de
catabolismo e anabolismo, e establecer a relación
entre ambos.

B2.7.1. Define e interpreta os procesos
catabólicos e os anabólicos, así como os
intercambios enerxéticos asociados a eles.

CAA

CSIEE

CCL

Apartado especifico.

B2.8. Describir as fases da respiración celular,
identificando rutas e produtos iniciais e finais.

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de
orgánulo, o lugar onde se produce cada un destes
procesos, e diferencia en cada caso as rutas
principais de degradación e de síntese, e os
enzimas e as moléculas máis importantes
responsables dos devanditos procesos.

CAA

CMCCT

B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen lugar
en cada fase da fotosíntese.

B2.10.1. Identifica e clasifica os tipos de
organismos fotosintéticos.

CAA

CSIEE

B2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva
a cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen
lugar.

CAA

B2.11. Xustificar a importancia biolóxica da
fotosíntese como proceso de biosíntese,
individual para os organismos pero tamén global
no mantemento da vida na Terra.

B2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da
fotosíntese para o mantemento da vida na Terra. CSC

CCEC

B2.12. Argumentar a importancia da
quimiosíntese.

B2.12.1. Valora o papel biolóxico dos
organismos quimiosintéticos.

CCEC
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- Anabolismo de aminoácidos.

- Tipos de aminoácidos nos seres humanos.

- Anabolismo de nucleótidos, con bases puras e
con bases pirimidínicas.

- Lectura e interpretación de esquemas das fases
da fotosíntese.

- Utilización de gráficas para analizar os factores
que inflúen no proceso fotosintético.

- Realización de experiencias de laboratorio
sobre o rendemento fotosintético e a separación
de pigmentos fotosintéticos mediante
cromatografía.

- Explicación a través dun debuxo do proceso
catabólico e do proceso anabólico na regulación
da glicosa.

- Resolución de exercicios e problemas sobre
anabolismo.

- Valoración da importancia da fotosíntese como
soporte de vida na Terra.

- Apreciar a importancia dos bosques para o
mantemento de vida na Terra.

- Recoñecemento da necesidade de manter unha
dieta equilibrada.
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UNIDADE 12. A REPRODUCIÓN E RELACIÓN DA CÉLULA.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer as fases do ciclo celular e as características esenciais de cada unha. (*)
- Coñecer os factores de control do ciclo celular. (*)
- Coñecer as fases da mitose e os seus acontecementos esenciais. (*)
- Comprender as fontes de variabilidade xenética durante a meiose. (*)
- Coñecer as fases da meiose e os seus acontecementos esenciais. (*)
- Comprender o concepto de apoptose e a súa relación co ciclo celular, así como con algúns procesos patolóxicos como o cancro. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 12. A REPRODUCIÓN E RELACIÓN DA CÉLULA.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- A vida celular: nacemento, crecemento,
diferenciación, reprodución ou morte.

- Ritmo de reprodución da célula. Factores
internos e factores externos.

- Ciclo celular. Interfase: G1, S e G2. División
celular ou fase M: mitose ou cariocinese;
pleuromitose, endomitose e amitose; citocinese.

- Tipos de reprodución sexual e asexual. Meiose.
1ª división meiótica. 2ª división meiótica.

- Os ciclos biolóxicos. Haplonte. Diplohaplonte.
Diplonte.

- Vantaxes e inconvenientes da reprodución
sexual.

- A relación celular. Os receptores de sinais.
Sistemas de transdución de sinais. Respostas: a
nivel citoplasmático e a nivel nuclear.

- O control molecular.

- Interpretación de gráficos sobre a variación do
contido de ADN ao longo do ciclo celular.

- Valoración das consecuencias de que unha
célula se divida sen control.

- Comprensión da relación entre meiose e
reprodución sexual.

B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as
súas fases.

B2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e
explica os principais procesos que acontecen en
cada unha.

CCL

CD

Apartado especifico.

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de división
celular, e desenvolver os acontecementos que
teñen lugar en cada fase.

B2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas
as fases da mitose e da meiose, e indica os
acontecementos básicos que se producen en cada
unha.

CAA

CMCCT

CD

B2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas
máis significativas entre mitose e meiose.

CAA

CSIEE

B2.5. Argumentar a relación da meiose coa
variabilidade xenética das especies.

B2.5.1. Resume a relación da meiose coa
reprodución sexual, o aumento da variabilidade
xenética e a posibilidade de evolución das
especies.

CAA

CCL

CMCCT
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UNIDADE 13. A XENÉTICA MENDELIANA.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer os conceptos xerais de xenética mendeliana. (*)
- Explicar as leis de Mendel. (*)
- Resolver problemas de xenética nos que se descubra o xenotipo a partir de cruzamentos con fenotipos coñecidos. (*)
- Explicar a teoría cromosómica da herdanza. (*)
- Coñecer as variacións máis importantes do modelo mendeliano. (*)
- Comprender as características da herdanza ligada ao sexo. (*)
- Coñecer e saber aplicar na resolución de problemas as enfermidades ligadas á herdanza dos cromosomas sexuais. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 13. A XENÉTICA MENDELIANA.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- As leis de Mendel.

- A época anterior a Mendel: teoría xenética da
mestura. O nacemento da xenética mendeliana. A
herdanza dun só carácter. Primeiro experimento
de Mendel. Segundo experimento de Mendel.
Terminoloxía actual e representación das leis de
Mendel. Cruzamento proba. A herdanza de dous
caracteres. Os caracteres estudados por Mendel.

- Herdanza non mendeliana.

- Herdanza con dominancia incompleta e
codominancia. Alelismo múltiple. Herdanza
polixénica. Pleiotropía ou interacción xenética
con epistase. Expresividade e penetrancia.

- A teoría cromosómica.

- Os factores hereditarios e os cromosomas.
Herdanza dos xenes da teoría cromosómica de
Sutton e Boveri. A confirmación da teoría
cromosómica da herdanza. Experimento de
Morgan cun só carácter.

- Os xenes ligados.

- Experimento de Morgan con dous caracteres.
Ligamento e mapas cromosómicos.

- A herdanza do sexo.

B2.5. Argumentar a relación da meiose coa
variabilidade xenética das especies.

B2.5.1. Resume a relación da meiose coa
reprodución sexual, o aumento da variabilidade
xenética e a posibilidade de evolución das
especies.

CAA

CCL

CMCCT

Apartado especifico.

B3.10. Formular os principios da xenética
mendeliana, aplicando as leis da herdanza na
resolución de problemas, e establecer a relación
entre as proporcións da descendencia e a
información xenética.

B3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios
da xenética mendeliana, os resultados de
exercicios de transmisión de caracteres
autosómicos, caracteres ligados ao sexo e
influídos polo sexo.

CAA

CMCCT

B3.13. Relacionar o xenotipo e as frecuencias
xénicas coa xenética de poboacións e a súa
influencia na evolución.

B3.13.1. Distingue os factores que inflúen nas
frecuencias xénicas.

CCEC

CAA
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- Determinación do sexo debido aos
heterocromosomas. Herdanza do sexo por
cromosomas sexuais. Outras formas de
determinación do sexo en animais: determinación
cromosómica, por haplodiploidía, por unha
parella de xenes, por equilibrio xenético,
ambiental, inversión sexual. Sexualidade en
plantas.

- Herdanza ligada ao sexo en humanos.
Cromosomas sexuais humanos. Herdanza da
hemofilia. Herdanza do daltonismo.

- Representación da lei da uniformidade.
Representación da lei da segregación.

- Representación da lei da independencia.

- Resolución de problemas de xenética
mendeliana utilizando as regras de probabilidade.

- Resolución de problemas de herdanza sen
dominancia completa.

- Elaboración dun mapa cromosómico.

- Resolver problemas de herdanza ligada ao sexo.

- Analizar árbores xenealóxicas ou pedigrees.

- Recoñecemento das matemáticas e da
informática nos estudos xenéticos.

- Reflexión sobre as implicacións éticas dos
estudos xenéticos.

- Recoñecemento das implicacións éticas da
manipulación de xenes humanos.
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UNIDADE 14. O ADN, PORTADOR DA MENSAXE XENÉTICA.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer as evidencias de que o ADN é o portador da información xenética e definir os conceptos clásico e molecular de xene. (*)
- Comprender como se leva a cabo a replicación e os enzimas que interveñen tanto en organismos procariotas como eucariotas. (*)
- Coñecer o dogma central da bioloxía molecular e describir as fases do proceso da transcrición, explicando as diferenzas deste proceso en organismos
procariotas e eucariotas. (*)
- Precisar o concepto de código xenético e as súas características. (*)
- Comprender o mecanismo da tradución. (*)
- Describir como se produce a regulación da expresión xénica. (*)
- Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao
traballar en grupo.
- Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas, describindo a súa execución e interpretando os seus resultados.
- Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións propias.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 14. O ADN, PORTADOR DA MENSAXE XENÉTICA.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- O ADN como portador de material xenético.

- Observacións de Griffith. Experimentos de
Oswald Avery, Colin MacLeod e Maclyn
McCarty. Experimentos de Hershey e Chase.

- A duplicación do ADN é semiconservativa.
Experimentos de Meselson e Stahl.

- Síntese de novas cadeas de experimentos.

- Síntese de ADN in vitro. Acción do ADN
polimerasa. Síntese de ADN in vivo.

- Experimento de Cairns.

- Mecanismo de duplicación do ADN:
duplicación do ADN en procariotas e fases;
duplicación do ADN en eucariotas.

- Xenes, enzimas e caracteres. Teoría «un xene,
un enzima».

- O ADN transcríbese en ARNm para a expresión
da mensaxe xenética.

- Mecanismo de transcrición e fases en
procariotas e eucariotas.

- O código xenético é a correlación entre as
secuencias de ARNm e as proteínas. Codónes de
inicio, finalización e dexenerado.

B3.1. Analizar o papel do ADN como portador
da información xenética.

B3.1.1. Describe a estrutura e a composición
química do ADN, e recoñece a súa importancia
biolóxica como molécula responsable do
almacenamento, a conservación e a transmisión
da información xenética.

CCL

CSC

CCEC

Apartado especifico.

B3.2. Distinguir as etapas da replicación e os
enzimas implicados nela.

B3.2.1. Diferencia as etapas da replicación e
identifica os enzimas implicados nela.
.

CAA

CMCCT

B3.3. Establecer a relación do ADN coa síntese
de proteínas.

B3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso
da síntese de proteínas.

CAA

CMCCT
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- O ARNm tradúcese nunha secuencia de
aminoácidos.

- Activación dos aa. Iniciación da síntese e da
tradución. Elongación da cadea polipeptídica e
terminación. Fases de elongación e terminación
da tradución. Asociación varias de cadeas
polipeptídicas.

- Regulación da expresión xenética. O operón.
Funcionamento do operón lac. Control da
biosíntesis proteica por AMP cíclico. Control da
expresión xénica en eucariotas.

- Análise e interpretación do experimento de
Griffith, Messelson e Stahl. Manexo do código
xenético.

- Elaboración de cadros comparativos entre a
duplicación, tradución e transcrición en
procariotas e eucariotas.

- Resolución de exercicios sobre tradución e
transcrición, de regulación xénica segundo o
modelo do operón e de rutas metabólicas.

- Recoñecemento do ADN como molécula
portadora da información xenética.

B3.4. Determinar as características e as funcións
do ARN.

B3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a función
de cada un nos procesos de transcrición e
tradución.

CAA

Apartado especifico.

B3.4.2. Recoñece e indica as características
fundamentais do código xenético, e aplica ese
coñecemento á resolución de problemas de
xenética molecular.

CAA

CMCCT
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UNIDADE 15. AS MUTACIÓNS E A INXENIERÍA XENÉTICA.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer o concepto de mutación e a súa clasificación. (*)
- Explicar os mecanismos de reparación do ADN. (*)
- Comprender en que consiste a biotecnoloxía. (*)
- Coñecer as técnicas da biotecnoloxía. (*)
- Explicar as conclusións do Proxecto Xenoma Humano.
- Comprender o concepto de clonación, os seus procesos e as súas aplicacións. (*)
- Referir as aplicacións da biotecnoloxía na industria, na agricultura, no medio e na medicina.
- Coñecer os aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 15. AS MUTACIÓNS E A INXENIERÍA XENÉTICA.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- As mutacións. Naturais ou inducidas.

- Clasificación e orixe das mutacións.

- As mutacións xénicas: tipos, causas e
reparación das mutacións xénicas.

- Mutacións cromosómicas: tipos, detección das
mutacións cromosómicas e estruturas
características das mutacións cromosómicas.

- Mutacións xenómicas: aneuploidías e
euploidías.

- Os axentes mutaxénicos: mutáxenos físicos e
mutáxenos químicos.

- Mutación e cancro. Xenes relacionados co
cancro. Axentes canceríxenos.

- A enxeñaría xenética: enzimas de restrición;
vectores de clonación para procariotas;
tecnoloxía do ADN complementario; vectores de
clonación para eucariotas; reacción en cadea da
polimerasa; produción de proteínas terapéuticas;
produción de enzimas; produción de vacinas;
produción de anticorpos monoclonais; terapia
génica; aplicacións da enxeñaría xenética na
agricultura e na gandaría.

- A clonación: clonación de plantas, animais e
terapéutica; células nai e terapia celular.

- A biotecnoloxía: riscos e implicacións éticas.
Comité Internacional de Bioética da UNESCO.

- Adquisición de hábitos de rigorosidade na
aplicación do método científico (observación,
formulación de hipóteses, realización de
experiencias, etc.).

- Escritura de secuencias de ARNm.

- Realización de esquemas e mapas conceptuais
sobre os diferentes tipos de mutacións.

- Determinación de secuencias de ARNm
correspondentes a fragmentos de ADN,
indicando a súa polaridade.

- Introdución de mutacións xénicas nunha
determinada secuencia de ADN para observar as
súas consecuencias.

- Valoración da importancia das mutacións no
proceso evolutivo.

- Recoñecemento sa relación entre determinados
tipos de cancro e as mutacións.

- Interese polos avances no campo da enxeñaría
xenética.

- Valoración desde o punto de vista ético dos
avances no campo da biotecnoloxía, a enxeñaría
xenética e a clonación.

B3.6. Definir o concepto de mutación e distinguir
os principais tipos e axentes mutaxénicos.

B3.6.1. Describe o concepto de mutación e
establece a súa relación cos fallos na transmisión
da información xenética.

CCL

Apartado especifico.

B3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica os
axentes mutaxénicos máis frecuentes.

CAA

CSC

B3.7. Relacionar mutación e cancro. Destacar a
importancia das mutacións na evolución das
especies.

B3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o
cancro, e determina os riscos que implican algúns
axentes mutaxénicos.

CAA

CSC

CCEC

B3.8. Desenvolver os avances máis recentes no
ámbito da enxeñaría xenética, así como as súas
aplicacións.

B3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as
técnicas desenvolvidas nos procesos de
manipulación xenética para a obtención de
organismos transxénicos.

CSIEE

CSC

CCEC

B3.9. Analizar os progresos no coñecemento do
xenoma humano e a súa influencia nos novos
tratamentos.

B3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos
máis recentes sobre o xenoma humano e as súas
aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as
súas implicacións éticas e sociais.

CSC

CCEC
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UNIDADE 16. A EVOLUCIÓN E A XENÉTICA DAS POBOACIÓNS.

Obxectivos Didácticos:

- Explicar o darwinismo e o neodarwinismo. (*)
- Saber calcular frecuencias xenotípicas e xénicas. (*)
- Comprender os postulados da lei de Hardy-Weinberg. (*)
- Coñecer os factores que alteran as condicións dunha poboación ideal, segundo a lei de Hardy-Weinberg. (*)
- Explicar as alternativas ao neodarwinismo.
- Comprender as evidencias da evolución.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 16. A EVOLUCIÓN E A XENÉTICA DAS POBOACIÓNS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- A evolución.

- A teoría da evolución como a principal teoría
sintética da bioloxía que unifica os coñecementos
que achegan a botánica, a zooloxía, a
paleontoloxía, a bioxeografía, a xenética, a
bioquímica, etc.

- A evolución biolóxica como proceso de
transformación dunhas especies noutras.

- Creacionismo e fixismo. O concepto de especie
biolóxica. Primeiras ideas evolucionistas. O
lamarckismo. Lamarck e o pescozo das xirafas.

- O darwinismo.

- Principais influencias de Darwin e Wallace. A
teoría da evolución por selección natural. Darwin
e o pescozo das xirafas.

- As probas da evolución: probas taxonómicas,
bioxeográficas, paleontolóxicas, embriolóxicas,
anatómicas, baseadas nos ácidos nucleicos e
serolóxicas.

- As teorías da evolución:a teoría sintética ou
neodarwinista,a teoría neutralista, a teoría do
equilibrio puntuado.

- Mecanismos evolutivos: as mutacións, as
migracións, a deriva xenética, a selección natural.

B3.7. Relacionar mutación e cancro. Destacar a
importancia das mutacións na evolución das
especies.

B3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na
evolución e na aparición de novas especies.

CAA

CSC

CCEC

Apartado especifico.

B3.11. Diferenciar evidencias do proceso
evolutivo.

B3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o
feito evolutivo.

CSIEE

CCL

B3.12. Recoñecer e diferenciar os principios da
teoría darwinista e neodarwinista.

B3.12.1. Identifica os principios da teoría
darwinista e neodarwinista, e compara as súas
diferenzas.

CAA

B3.13. Relacionar o xenotipo e as frecuencias
xénicas coa xenética de poboacións e a súa
influencia na evolución.

B3.13.1. Distingue os factores que inflúen nas
frecuencias xénicas.

CMCCT

B3.13.2. Comprende e aplica modelos de estudo
das frecuencias xénicas na investigación privada
e en modelos teóricos.

CAA

CMCCT

CSIEE
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Xenética de poboacións: as frecuencias
xenotípicas, as frecuencias xénicas, a lei de
Hardy-Weinberg.

- A especiación: especiación por illamento ou
gradual, especiación cuántica ou rápida.

- A filoxenia. Cladogramas. Árbores
filoxenéticas.

- Realización de cálculos de aplicación da lei de
Hardy e Weinberg e a súa aplicación á xenética
de poboacións.

- Estudo de casos concretos sobre selección
natural e especiación (pimpíns de Darwin,
tartarugas das illas Galápagos, etc.).

- Resolución de problemas de poboacións.

- Cálculo das frecuencias xenotípicas e xénicas.

- Cálculo das frecuencias xenotípicas da seguinte
xeración se a poboación orixinal está en
equilibrio.

- Cálculo da variación das frecuencias en
diferentes casos e por por mutacións recíprocas.

- Cálculo da variación das frecuencias por fluxo
xénico e das xénicas influídas pola selección.

- Valoración das teorías evolucionistas.

B3.14. Recoñecer e indicar a importancia da
mutación e a recombinación como motores da
evolución.

B3.14.1. Ilustra a relación entre mutación e
recombinación, o aumento da diversidade e a súa
influencia na evolución dos seres vivos.

CSC

CCEC

Apartado especifico.

B3.15. Analizar os factores que incrementan a
biodiversidade e a súa influencia no proceso de
especiación.

B3.15.1. Distingue tipos de especiación e
identifica os factores que posibilitan a
segregación dunha especie orixinal en dúas
especies diferentes.

CCEC

CAA
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UNIDADE 17. OS MICROROGANISMOS.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer o concepto de virus, a súa composición, estrutura e tipos, así como a súa orixe e multiplicación. (*)
- Diferenciar entre plásmidos, viroides e prións, e os tipos de enfermidades que producen. (*)
- Coñecer as características das bacterias, a súa reprodución e os seus tipos. (*)
- Diferenciar entre os protozoos e as algas, saber cales son as súas características e as clasificacións respectivas.
- Coñecer as características e os tipos de fungos.
- Explicar os ciclos bioxeoquímicos do carbono e do nitróxeno. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 17. OS MICROORGANISMOS.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Os microorganismos.

- Clasificación dos microorganismos. Principais
diferenzas entre microorganismos.

- Os virus: orixe dos virus, estrutura e ciclo.

- As bacterias: tipos morfolóxicos; estrutura
externa; estruturas citoplasmáticas das bacterias;
flaxelos e pelos.

- Nutrición e relación bacteriana.

- Reprodución nas bacterias: asexual: bipartición;
parasexual: conxugación, transdución e
transformación.

- Clasificación das bacterias: púrpuras e verdes,
cianobacterias, nitrificantes, fixadoras de
nitróxeno, entéricas, espiroquetas, do ácido
láctico e micoplasmas.

- Arqueobacterias: halófilas, termófilas, e
metanóxenas.

- Microbios eucariotas, pertencentes ao reino
Protistas e ao reino Fungos: algas microscópicas,
protozoos e fungos microscópicos.

- Ciclos bioxequímicos: ciclo do carbono, do
nitróxeno, do ferro, do xofre e do fósforo.

B4.1. Diferenciar os tipos de microorganismos en
función da súa organización celular.

B4.1.1. Clasifica os microorganismos no grupo
taxonómico ao que pertencen.

CSIEE Apartado especifico.
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Adquisición de hábitos de rigorosidade na
aplicación do método científico (observación,
formulación de hipóteses, etc.).

- Lectura de cadros informativos.

- Interpretación de imaxes e debuxos explicativos
da unidade.

- Observación ao microscopio de
microorganismos.

- Elaboración de esquemas da morfoloxía de
bacterias e arqueobacterias.

- Cultivo e observación de microorganismos de
augas doces.

- Valoración do beneficio dos microorganismos.

- Interese por observar microorganismos que
poden apreciarse a primeira ollada.

- Comprender a importancia da tinguidura de
Gram para observar bacterias.

- Interese por coñecer os avances logrados no
estudo dos microorganismos.

- Respecto polas normas de uso do laboratorio.

- Valoración da importancia do estudo dos
microorganismos e das formas acelulares.

- Observación de respostas de protozoos ciliados.

B4.2. Describir as características estruturais e
funcionais dos grupos de microorganismos.

B4.2.1. Analiza a estrutura e a composición dos
microorganismos e relaciónaas coa súa función. CSIEE

Apartado especifico.

B4.3. Identificar os métodos de illamento, cultivo
e esterilización dos microorganismos.

B4.3.1. Describe técnicas instrumentais que
permiten o illamento, o cultivo e o estudo dos
microorganismos para a experimentación
biolóxica.

CD

CMCCT

B4.4. Valorar a importancia dos
microorganismos nos ciclos xeoquímicos.

B4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental
dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos.

CCL

CMCCT
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UNIDADE 18. MICROORGANISMOS, ENFERMIDADES E BIOTECNOLOXÍA.

Obxectivos Didácticos:

- Comprender a relación dos microorganismos coas enfermidades infecciosas. (*)
- Describir algunhas enfermidades infecciosas importantes, así como as vías de transmisión e a prevención da enfermidade infecciosa. (*)
- Comprender en que consiste a biotecnoloxía. (*)
- Coñecer as técnicas da biotecnoloxía. (*)
- Referir as aplicacións da biotecnoloxía na industria, na agricultura, no medio e na medicina.
- Coñecer os aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 18. MICROORGANISMOS, ENFERMIDADES E BIOTECNOLOXÍA.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Os microorganismos patóxenos.

- Enfermidades infecciosas. Infección
microbiana. Factores de virulencia.

- Outros axentes infecciosos: viroides e prións.

- Transmisión de enfermidades infecciosas:
enfermidades transmitidas por contacto directo;
polo aire; por vía sexual; pola auga e polos
alimentos; transmitidas por animais.

- Cultivo e illamento de microorganismos.
Crecemento dos microorganismos. Control
microbiano por radiacións e filtros. Control por
cambios temperatura. Control por axentes
antimicrobianos químicos. Control por axentes
quimioterapéuticos.

- Os microorganismos na industria alimentaria:
elaboración de viño, cervexa, pan e queixo.

- Biotecnoloxía microbiana: produción de
antibióticos, vitaminas, aminoácidos e enzimas;
control de pragas de insectos; control
microbiolóxico na industria alimentaria;
enxeñaría xenética; depuración de augas
residuais; degradación de hidrocarburos.

B4.3. Identificar os métodos de illamento, cultivo
e esterilización dos microorganismos.

B4.3.1. Describe técnicas instrumentais que
permiten o illamento, o cultivo e o estudo dos
microorganismos para a experimentación
biolóxica.

CD

CMCCT
Apartado especifico.
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Investigación das enfermidades microbianas
máis frecuentes na súa contorna.

- Utilización de técnicas elementais de cultivo e
control de microorganismos.

- Procura bibliográfica das técnicas utilizadas na
industria alimentaria para o control de
microorganismos.

- Comparación dos distintos tipos de
microorganismos e técnicas utilizadas nas
industrias alimentarias, farmacéuticas e químicas.

- Elaboración de esquemas globais sobre os
diferentes ciclos bioxeoquímicos.

- Comprobación da actividade antimicrobiana dos
antibióticos.

- Valoración da importancia da prevención de
enfermidades.

- Respecto polas persoas afectadas por
enfermidades infecciosas.

- Toma de conciencia do papel dos
microorganismos, co fin de obter produtos de
interese para as persoas e o medio ambiente.

- Valoración da importancia dos
microorganismos para os ecosistemas e as
persoas, recoñecendo que non só son prexudiciais
polo seu papel nas enfermidades infecciosas.

B4.5. Recoñecer e numerar as doenzas máis
frecuentes transmitidas polos microorganismos,
utilizando o vocabulario axeitado relacionado con
elas.

B4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenos
máis frecuentes coas doenzas que orixinan.

CSC

CD

Apartado especifico.

B4.6. Avaliar as aplicacións da biotecnoloxía e a
microbioloxía na industria alimentaria e
farmacéutica, e na mellora do medio.

B4.6.1. Analiza a intervención dos
microorganismos en numerosos procesos naturais
e industriais, e as súas numerosas aplicacións.

CAA

CCEC

CSC

CMCCT

B4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de
microorganismos implicados en procesos
fermentativos de interese industrial.

CCEC

CSC

CMCCT

B4.6.3. Valora as aplicacións da biotecnoloxía e
a enxeñaría xenética na obtención de produtos
farmacéuticos, en medicina e en biorremediación,
para o mantemento e a mellora do medio.

CD

CMCCT
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UNIDADE 19. O PROCESO INMUNITARIO.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer os mecanismos defensivos que presenta o organismo fronte aos axentes patóxenos. (*)
- Coñecer a composición do sistema inmunitario e describir as características e a función de cada un dos seus compoñentes. (*)
- Comprender o funcionamento dos mecanismos da resposta inmune específicos e inespecíficos. (*)
- Adquirir un vocabulario técnico específico sobre o sistema inmunitario para poder expresar con corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos
adquiridos.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 19. O PROCESO INMUNITARIO.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Mecanismos de defensa inespecíficos.

- Barreiras primarias.

- Barreiras secundarias.

- A inmunidade: natural e artificial.

- O sistema inmunitario.

- Células do sistema inmunitario: órganos
linfoides, linfocitos, células presentadoras de
antíxenos; inmunidade humoral e celular.

- Antíxenos e anticorpos.

- Mecanismos de acción do sistema inmune.

- A resposta inmune.

- Diferentes tipo de reacción antíxeno-anticorpo:
reacción de precipitación, reacción de
aglutinación, reacción de neutralización, reacción
de opsonización.

- O sistema de complemento.

- O interferón.

- Interpretación dun debuxo sobre a resposta
inflamatoria.

B5.1. Desenvolver o concepto actual de
inmunidade.

B5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa
dos seres vivos e identifica os tipos de resposta
inmunitaria.

CAA

CSIEE

Apartado especifico.

B5.2. Distinguir inmunidade inespecífica e
específica, así como as súas células respectivas.

B5.2.1. Describe as características e os métodos
de acción das células implicadas na resposta
inmune.

CCL

B5.3. Discriminar resposta inmune primaria e
secundaria.

B5.3.1. Compara as características da resposta
inmune primaria e secundaria.

CAA

B5.4. Definir os conceptos de antíxeno e
anticorpo, e identificar a estrutura dos anticorpos.

B5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de
anticorpo, e recoñece a estrutura e a composición
química dos anticorpos.

CCL

CAA

B5.5. Diferenciar os tipos de reacción antíxeno-
anticorpo.

B5.5.1. Clasifica os tipos de reacción antíxeno-
anticorpo e resume as características de cada un. CAA

B5.6. Diferenciar inmunidade natural e artificial,
e soro e vacina.

B5.6.1. Destaca a importancia da memoria
inmunolóxica no mecanismo de acción da
resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de
vacinas e soros.

CAA
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- Realización dun esquema da estrutura dos
anticorpos.

- Interpretación de imaxes de diferentes células
do sistema inmunolóxico.

- Elaboración de mapas conceptuais sobre as
células do sistema inmunolóxico.

- Cálculo da concentración de antíxenos en soro.

- Valoración da importancia do sistema inmune e
do seu correcto funcionamento para o
mantemento da vida.

- Interese por coñecer o valor das probas
inmunolóxicas para detectar determinadas
enfermidades.

- Recoñecemento da importancia da investigación
no campo da inmunoloxía para tratar ou previr
enfermidades.

- Respecto polas normas de uso do laboratorio.
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UNIDADE 20. ANOMALIAS DO SISTEMA INMUNITARIO.

Obxectivos Didácticos:

- Comprender o concepto de inmunidade, entender a importancia das vacinas na inmunidade dos individuos e comprender a diferenza que presentan
cos soros. (*)
- Coñecer as principais alteracións que pode presentar o sistema inmunitario e as causas ás que se deben. (*)
- Valorar a importancia que ten o transplante de órganos para a poboación e coñecer o papel do sistema inmunitario no rexeitamento destes. (*)
- Comprender o papel que desempeña o sistema inmunitario na loita contra o cancro. (*)
- Adquirir un vocabulario técnico específico sobre a inmunidade e as inmunopatoloxías para poder expresar con corrección, de forma oral e escrita, os
coñecementos adquiridos na unidade.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.
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UNIDADE 20. ANOMALIAS DO SISTEMA INMUNITARIO.

Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- A autoinmunidade: resposta autoinmunitaria;
mimetismo molecular.

- Enfermidades de autoinmunidade.

Hipersensibilidade: hipersensibilidade inmediata
e retardada, choque anafiláctico.

- Inmunodeficiencia: conxénita ou adquirida.

- O virus da sida como delibitador da acción do
sistema inmunitario.

- Mecanismo de acción do VIH. Contaxio do
virus da sida. Fases e evolución da sida. Síntomas
da sida. Diagnóstico e tratamento da sida.

- Cancro e sistema inmunitario. Proceso de
desenvolvemento dun tumor. As células
cancerosas. Cancro e resposta inmunitaria.
Diagnóstico precoz e tratamento do cancro.

- Rexeitamento de transplantes. Mecanismo e
tipos de rexeitamento.

- Inmunoterapia: inmunoterapia das anomalías do
sistema inmunitario, inmunoterapia do cancro.

- Soros e vacinas.

B5.7. Investigar a relación entre as disfuncións
do sistema inmune e algunhas patoloxías
frecuentes.

B5.7.1. Resume as principais alteracións e
disfuncións do sistema inmunitario, e analiza as
diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias.

CCL

CSIEE

Apartado especifico.

B5.8. Analizar e describir o ciclo do virus do
VIH.

B5.8.1. Describe o ciclo de desenvolvemento do
VIH.

CAA

CD

CCL

B5.9. Describir o proceso de autoinmunidade. B5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas
autoinmunes máis frecuentes, así como os seus
efectos sobre a saúde.

CSIEE

CSC

CCEC
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Contidos Criterios avaliación Estándares aprendizaje
Competencias

Claves Instrumentos
Avaliación

- Procura de información acerca de enfermidades
autoinmunes, hipersensibilidade e
inmunodeficiencias.

- Realiza esquemas sobre procesos alerxicos.

- Realización dun esquema do virus da sida,
indicando todas as súas estruturas.

- Análise do tratamento de transplantes.

- Procura bibliográfica sobre a sida:
descubrimento, historia, vacina…

- Análise dos problemas éticos e sociais dos
transplantes de órganos.

- Análise dos problemas éticos e sociais da
doazón de órganos.

- Adquisición de hábitos de comportamento que
contribúan a manter un bo estado das nosas
defensas, así como evitar situacións de risco para
o sistema inmune.

- Respecto polas persoas que sofren algún tipo de
patoloxía relacionada co sistema inmunolóxico.

- Recoñecemento de normas de conduta que
poidan ocasionar o contaxio da sida.

- Interese por coñecer os últimos descubrimentos
contra o cancro e a sida.

B5.10. Argumentar e valorar os avances da
inmunoloxía e a enxeñaría xenética nos
tratamentos con anticorpos monoclonais e os
transplantes de órganos, e a problemática do
rexeitamento.

B5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da
inmunoloxía e da enxeñaría xenética para a
produción de anticorpos monoclonais.

CSC

CCEC

Apartado especifico.

B5.10.2. Describe os problemas asociados ao
transplante de órganos, e identifica as células que
actúan.

CAA

CSC

CCEC

B5.10.3. Clasifica e entende os tipos de
transplantes, e relaciona os avances neste ámbito
co impacto futuro na doazón de órganos, medula
e sangue.

CSC

CCEC
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TEMPORALIZACIÓN BIOLOXÍA DE 2º DE BACHARELATO.

1ª Avaliación.

Temas: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2ª Avaliación.

Temas: 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

3ª Avaliación.

Temas: 16, 17, 18, 19 e 20.
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CIENCIAS DA TERRA E DO MEDIOAMBIENTE 2º BACHARELATO.

Unidade I. INTRODUCIÓN AS CIENCIAS AMBIENTAIS.

Obxectivos Didácticos:

- Definir os conceptos de medio e sistema. (*)
- Comprender a necesidade de construír modelos para explicarnos a realidade e realizar simulacións para predicir acontecementos.
- Explicar en que consiste un sistema pechado, un sistema aberto e un sistema cibernético, citando exemplos de cada un deles. (*)
- Entender o planeta Terra como un gran sistema aberto integrado por varios subsistemas que interaccionan entre si, comprendendo interdependencia
absoluta entre os elementos vivos e non vivos. (*)
- Clasificar e describir os recursos do planeta. (*)
- Coñecer o significado dos termos impacto e risco. (*)
- Describir as fontes de información ambiental: sistemas de información xeográfica (SIG), o GPS e teledetección.
- Coñecer a utilidade da análise de imaxes para obter datos de interese ambiental.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.

TEMPORALIZACIÓN: 4 – 6 sesións.
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Unidade II. BIOSFERA.

Obxectivos Didácticos:

- Definir o concepto de ecosistema e coñecer a circulación da materia e a enerxía nos ecosistemas. (*)
- Explicar os parámetros tróficos do ecosistema (biomasa, produción e produtividade) e comentar a base enerxética do ecosistema. (*)
- Clasificar e describir os organismos que constitúen a estrutura trófica do ecosistema. (*)
- Coñecer as relacións tróficas que se producen nos ecosistemas e explicar os modelos que as representan: cadeas, redes e pirámides; interpretando a
súa funcionalidade. (*)
- Coñecer os tipos de ciclos bioxeoquímicos máis importantes que acontecen nos ecosistemas e a súa misión na biosfera. (*)
- Describir os ciclos dos nutrientes gasosos. (*)
- Describir os ciclos dos nutrientes sedimentarios. (*)
- Describir os factores bióticos e abióticos do ecosistema urbano.
- Coñecer principais entradas e saídas de materia e enerxía no ecosistema urbano.
- Desenvolver o concepto de sucesión e explicar as causas da mesma. (*)
- Analizar os diferentes patróns de crecemento das poboacións, relacionándoos coas estratexias r e k. (*)
- Coñecer e comentar os diferentes biomas en que se subdivide a biosfera.
- Coñecer e comentar os diferentes ecosistemas acuáticos.
- Coñecer a evolución da poboación mundial ao longo da historia e as desigualdades entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos.
- Coñecer as relacións entre o crecemento demográfico e os recursos da biosfera.
- Coñecer o concepto de biodiversidade e analizar a súa importancia na biosfera. (*)
- Citar as diferentes conferencias e organismos internacionais sobre medio e a importancia que dan á educación ambiental.
- Explicar os novos retos na xestión do planeta e as diferentes tendencias no coidado do medio.
- Coñecer de quen depende a capacidade de lexislar sobre o medio en España e na Unión Europea, e indicar as normas máis importantes a este respecto
no noso país.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.

TEMPORALIZACIÓN: 20 – 24 sesións.
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Unidade III. ATMOSFERA.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer a composición, a estrutura e a dinámica da atmosfera, a súa importancia nos climas e no equilibrio global do planeta; e a súa misión na
captación, repartición e reflexo da enerxía solar. (*)
- Coñecer as diferenzas entre tempo atmosférico e clima e describir os aspectos máis importantes da dinámica vertical e a dinámica horizontal da
atmosfera. (*)
- Describir a importancia da atmosfera como recurso enerxético.
- Identificar os tipos de contaminantes atmosféricos e as súas traxectorias, e coñecer os efectos da contaminación do aire en distintos medios. (*)
- Sinalar algunhas variables que condicionan a capacidade da atmosfera para difundir.
- Recoñecer o ruído e as fontes de iluminación nocturnas como axentes contaminantes, coñecer os efectos que producen nas persoas e explicar as
estratexias da loita contra estes tipos de contaminación.
- Coñecer e explicar a causa e as consecuencias do burato da capa de ozono, a chuvia ácida e o efecto invernadoiro, indicando solucións para evitar a
súa existencia e os seus efectos. (*)
- Comprender e explicar o ciclo hidrolóxico. (*)
- Coñecer as características e a dinámica global das augas oceánicas, explicando a súa relación coa dinámica atmosférica e o clima. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.

TEMPORALIZACIÓN: 18 – 20 sesións.
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Unidade IV: HIDROSFERA.

Obxectivos Didácticos:

- Describir os diferentes depósitos de auga continental e explicar as características e o funcionamento dinámico dalgúns deles (augas subterráneas,
lagos e humidais). (*)
- Comprender a relación que existe entre os recursos hídricos naturais e a dispoñibilidade de auga, tomando conciencia das diferenzas que se dan a este
respecto, entre diversas zonas do mundo e entre diversas rexións de España.
- Coñecer os usos da auga, consuntivos e non consuntivos, considerando as súas limitacións. (*)
- Coñecer a enerxía do mar e da enerxía hidráulica, e analizar, a distintos niveis, a súa utilidade potencial. (*)
- Coñecer as causas e os efectos sobre a saúde humana e sobre o medio natural, da contaminación das augas continentais e oceánicas. (*)
- Coñecer os efectos xerais da contaminación sobre as augas fluviais, as augas subterráneas, os mares e océanos e as augas estancadas. (*)
- Coñecer as causas e os efectos sobre o medio natural dos impactos debidos ás obras hidráulicas.
- Describir diferentes sistemas de tratamento e depuración das augas, comprendendo as bases en que se asentan. (*)
- Investigar a calidade da auga, coñecendo parámetros físicos, químicos e biolóxicos, e elaborar conclusións sobre o grao de adecuación aos
diferentes usos. (*)
- Comprender a necesidade de xestionar a auga, facendo énfase na importancia de regular a demanda e de fomentar as medidas de aforro.
- Explicar os mecanismos do modelado litoral.
- Explicar as formas que orixina a dinámica litoral.
- Coñecer as características dos humidais costeiros e a súa importancia ecolóxica.
- Sinalar a importancia dos recursos mariños e os impactos producidos pola pesca.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.

TEMPORALIZACIÓN: 18 – 20 sesións.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 288/369

Unidade V: XEOSFERA.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer a estrutura e a composición das distintas capas da xeosfera.
- Sintetizar os principios da teoría da tectónica de placas.
- Describir os fenómenos sísmicos, a súa orixe e as ondas que se producen neles. (*)
- Coñecer a natureza dos riscos sísmicos e as medidas de prevención da súa acción, así como os métodos para detectar o seu inicio. (*)
- Interpretar os volcáns como unha percepción dos fenómenos magmáticos.
- Coñecer os riscos existentes nas zonas volcánicas, os métodos de detección de vulcanismo e as medidas de prevención dos seus impactos. (*)
- Coñecer os riscos asociados coa dinámica hidrosférica e as súas consecuencias, e sinalar medidas de protección con respecto a eles. (*)
- Explicar os riscos relacionados coa dinámica litoral. (*)
- Comprender a dinámica dos procesos gravitacionais. (*)
- Describir os movementos das abas, os factores que os condicionan, e os efectos que estes movementos teñen sobre a topografía dunha zona.
- Recoñecer as características das formacións xeolóxicas do subsolo potencialmente causantes de riscos e cales son estes.
- Describir e clasificar os principais depósitos minerais.
- Recoñecer como afectan as explotacións mineiras ao medio, e que medidas correctoras e preventivas se poden tomar para reducir os impactos
negativos que producen.
- Desenvolver o concepto de recurso enerxético e recoñecer os distintos tipos de enerxías. (*)
- Coñecer as formas de enerxía máis utilizadas pola humanidade, os seus tipos, as súas vantaxes e inconvenientes, o seu mantemento futuro e o impacto
ambiental que pode provocar o seu uso. (*)
- Recoñecer algunhas solucións para os problemas xerados polo uso das enerxías non renovables. (*)

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.

TEMPORALIZACIÓN: 20 – 22 sesións.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 289/369

Unidade VI: EDAFOSFERA.

Obxectivos Didácticos:

- Relacionar os factores causantes da formación do solo, o seu desenvolvemento, a súa composición e os seus horizont(*)es.
- Coñecer a clasificación climática dos solos.
- Coñecer os diferentes usos do solo e relacionalos cos impactos que sofren polas actividades humanas. (*)
- Explicar o concepto de erosión, as causas e os seus efectos. (*)
- Coñecer as fontes de contaminación do solo, as causas e os seus efectos. (*)
- Comprender o proceso e coñecer as causas e consecuencias da desertización. (*)
- Describir a importancia e o futuro dos recursos vexetais (a agricultura) e coñecer os impactos ambientais que causa.
- Describir a importancia dos recursos animais (a gandaría) e coñecer os impactos ambientais que causa.
- Explicar as funcións que realizan os bosques no ecosistema e o problema da deforestación. (*)
- Indicar os fins que pretende a ordenación do territorio e os aspectos que se deben ter en conta para lograla.
- Comprender cál é o sentido e a necesidade dos estudos de impacto ambiental (EIA) é a protección de espazos naturais.

Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.

TEMPORALIZACIÓN: 6 – 8 sesións.
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Unidade VII: A XESTIÓN DO PLANETA.

Obxectivos Didácticos:

- Coñecer o concepto de ecosistema urbano.
- Coñecer o concepto de residuo sólido, describir os seus tipos e comentar os problemas derivados da acumulación de residuos. (*)
- Recoñecer a importancia da xestión dos residuos sólidos, explicar os principais procesos para levala a cabo e as súas repercusións. (*)
- Coñecer os tipos de biomasa que se poden utilizar como recursos enerxética e analizar o seu potencial utilidade. (*)
- Apreciar a importancia da obtención de enerxía a partir dos residuos sólidos. (*)
- Coñecer que é e como é un vertedoiro controlado.
- Explicar que é a etiquetaxe ecolóxica e que son as ecoauditorías.
- Coñecer os problemas ambientais debidos, principalmente, ás actividades do ser humano. (*)
- Describir os modelos de consumo e o seu impacto no medio.
- Definir os indicadores de estado do planeta.
- Explicar o modelo conservacionista, o de desenvolvemento cero e o sostible e as relacións de cada un deles coa sostibilidade do planeta.

- Todos os obxectivos marcados cun (*) corresponden aos obxectivos mínimos esixibles.

TEMPORALIZACIÓN: 4 – 6 sesións.
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Contidos, Criterios de Avaliación, Estándares de Aprendizaxe, Competencias Clave e Instrumentos de Avaliación por bloques.

BLOQUE . MEDIO AMBIENTE E FONTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Instrumentos
Avaliación

B1.1. Concepto de medio ambiente e
dinámica de sistemas. Modelos da teoría
de Sistemas.

B1.1. Realizar modelos de sistemas considerando
as variables, analizando a interdependencia dos
seus elementos e establecendo as súas relacións
causais.

CTMAB1.1.1. Contrasta a interdependencia dos
elementos dun sistema establecendo as súas
relacións.

CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos
que representa as relacións causais, interpretando
as consecuencias da variación dos distintos
factores.

CMCCT Apartado
específico.

CAA

B1.2. O medio natural como sistema.
Aplicación da teoría de sistemas ao
sistema natural.

B1.3. Humanidade e medio ambiente.
Historia das relacións da humanidade
coa natureza.

B1.2. Aplicar a dinámica de sistemas aos cambios
ambientais acontecidos como consecuencia da
aparición da vida e as actividades humanas ao
longo da historia.

CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de modelos
sinxelos, os cambios ambientais que tiveron lugar
como consecuencia da aparición da vida e da
acción humana ao longo da historia.

CCEC
CAA

B1.4. Recursos naturais, riscos e
impactos ambientais.

B1.3. Identificar recursos, riscos e impactos,
asociándoos á actividade humana sobre o medio
ambiente.

CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos,
riscos e impactos ambientais asociados.

CMCCT

B1.5. Fontes de información ambiental. B1.4. Identificar os principais instrumentos de
información ambiental.

CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os principais
métodos de información ambiental.

CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións
ambientais a partir de distintas fontes de
información.

CMCCT
CD

CCL
CD
CSIEE
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BLOQUE 2. DINÁMICA DOS SISTEMAS DE FLUÍDOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Instrumentos
Avaliación

B2.1. A radiación solar como
recurso enerxético.

B2.2. As masas fluídas e a súa
relación co funcionamento do clima.

B2.1. Identificar os efectos da radiación solar na
dinámica das capas fluídas, no clima e na xeodinámica
externa.

CTMAB2.1.1. Valora a radiación solar como
recurso enerxético.

CTMAB2.1.2. Relaciona a radiación solar coa
dinámica das capas fluídas e o clima.

CTMAB2.1.3. Explica a relación entre radiación
solar e xeodinámica externa.

CMCCT
CSC

Apartado
específico.

CMCCT

CMCCT

B2.2. As masas fluídas e a súa
relación co clima.

B2.2. Comprender o funcionamento das capas fluídas
establecendo a súa relación co clima.

CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera e
as súas consecuencias no clima.

CMCCT
CAA

B2.3. Compoñentes da atmosfera,
orixe e importancia biolóxica.

B2.3. Recoñecer os compoñentes da atmosfera
relacionándoos coa súa procedencia e importancia
biolóxica.

CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da
atmosfera en relación coa súa procedencia, a súa
distribución e a súa dinámica.

CTMAB2.3.2. Relaciona os compoñentes da
atmosfera coa súa importancia biolóxica.

CMCCT
CAA

CMCCT
CAA

B2.4. Capa de ozono: orixe e
importancia.

B2.5. Diminución da capa de ozono:
efectos e medidas preventivas.

B2.4. Comprender a importancia da capa de ozono e a
súa orixe.

CTMAB2.4.1. Determina a importancia da capa de
ozono e valora os efectos da súa diminución.

CTMAB2.4.2. Sinala medidas que preveñen a
diminución da capa de ozono.

CMCCT
CSC

CSIEE

B2.6. Efecto invernadoiro: relación
coa vida na Terra. Causas e
consecuencias do aumento do efecto
invernadoiro.

B2.5. Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a
súa relación coa vida na Terra.

CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a
súa relación coa vida na Terra.

CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores
provocan o aumento do efecto invernadoiro e as
súas consecuencias.

CMCCT
CSC

CMCCT
CAA

B2.7. A hidrosfera e o seu papel
como regulador climático.

B2.6. Comprender o papel da hidrosfera como
regulador climático.

CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da
hidrosfera como regulador climático.

CTMAB2.6.2. Determina a influencia da
circulación oceánica no clima.

CMCCT

CMCCT
CAA
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B2.8. Relación das correntes
oceánicas coa circulación dos
ventos e o clima e con algúns
fenómenos climáticos.

B2.7. Asociar algúns fenómenos climáticos coas
correntes oceánicas (ou a temperatura superficial da
auga).

CTMAB2.7.1. Explica a relación entre as correntes
oceánicas e fenómenos como "El Niño" e os
furacáns, entre outros.

CTMAB2.7.2. Asocia as correntes oceánicas coa
circulación dos ventos e o clima.

CMCCT

CMCCT

B2.9. Formación das precipitacións.
Tipos de precipitacións.

B2.10. Interpretación de mapas
meteorolóxicos.

B2.8. Explicar a formación de precipitacións en
relación aos movementos de masas de aire e interpretar
mapas meteorolóxicos.

CTMAB2.8.1. Relaciona a circulación de masas de
aire cos tipos de precipitacións.

CTMAB2.8.2. Interpreta mapas meteorolóxicos.

CMCCT

CMCCT
CAA

B2.11. Os riscos climáticos, causas
e consecuencias. Medidas de
predición, prevención e corrección.

B2.9. Identificar os riscos climáticos, valorando os
factores que contribúen a favorecelos e a paliar os seus
efectos.

CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos
factores que os orixinan e coas súas consecuencias.

CTMAB2.9.2. Propón medidas para evitar ou
diminuír os efectos dos riscos climáticos.

CMCCT
CAA

CSIEE
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BLOQUE 3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Instrumentos
Avaliación

B3.1. Orixe e efectos da
contaminación atmosférica.

B3.1. Argumentar a orixe da contaminación atmosférica
e identificar os efectos sociais, ambientais e sanitarios
que produce.

CTMAB3.1.1. Identifica os efectos biolóxicos
da contaminación atmosférica.

CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa
orixe e recoñece as súas consecuencias sociais,
ambientais e sanitarias.

CMCCT Apartado
específico.

CMCCT
CAA

B3.2. Medidas preventivas e
correctoras da contaminación
atmosférica e do efecto
invernadoiro.

B3.2. Propor medidas que favorecen a diminución da
contaminación atmosférica e do efecto invernadoiro.

CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen
ou atenúan a contaminación atmosférica e o
efecto invernadoiro.

CMCCT
CAA
CSIEE

B3.1. Orixe e efectos da
contaminación atmosférica.

B3.3. Factores que inflúen na
dispersión dos contaminantes
atmosféricos.

B3.3. Relacionar a contaminación atmosférica cos seus
efectos biolóxicos e con certas condicións
meteorolóxicas e/ou topográficas.

CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de
contaminación con certas condicións
meteorolóxicas e/ou topográficas.

CTMAB3.3.2. Explica os efectos biolóxicos
producidos pola contaminación atmosférica.

CMCCT
CAA

CMCCT

B3.4. Efectos da contaminación
atmosférica segundo o seu raio de
influencia.

B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da
contaminación atmosférica.

CTMAB3.4.1. Describe os efectos locais,
rexionais e globais ocasionados pola
contaminación do aire.

CMCCT

B3.5. Ozono troposférico e ozono
estratosférico.

B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do ozono
troposférico e do ozono estratosférico.

CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do
ozono troposférico e do estratosférico.

CMCCT
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BLOQUE 4. CONTAMINACIÓN DAS AUGAS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Instrumentos
Avaliación

B4.1. Ciclo hidrolóxico.
B4.2. Orixe e efectos da
contaminación das augas
superficiais e subterráneas.

B4.1. Clasificar os contaminantes da auga en relación á
súa orixe e aos seus efectos.

CTMAB4.1.1. Coñece e describe a orixe e os
efectos da contaminación das augas superficiais
e subterráneas.

CTMAB4.1.2. Relaciona os principais
contaminantes da auga coa súa orixe e cos seus
efectos.

CMCCT Apartado
específico.

CMCCT
CAA

B4.3. Parámetros de medida da
calidade da auga.

B4.2. Coñecer os indicadores de calidade da auga. CTMAB4.2.1. Coñece e describe os principais
indicadores de calidade da auga.

CMCCT

B4.2. Orixe e efectos da
contaminación das augas
superficiais e subterráneas.

B4.4. Prevención e corrección da
contaminación da auga.

B4.3. Valorar as repercusións para a humanidade da
contaminación da auga, e propón medidas que a eviten
ou diminúan.

CTMAB4.3.1. Describe o proceso de
eutrofización das augas e valora as súas
consecuencias.

CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións
individuais, estatais e intergobernamentais, que
reduzan as repercusións ambientais da
contaminación da auga.

CMCCT
CAA

CMCCT
CSIEE
CSC

B4.5. Sistemas de tratamento e
depuración das augas.

B4.4. Coñecer os sistemas de potabilización e
depuración das augas residuais.

CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de
potabilización e depuración da auga nunha
EDAR.

CMCCT
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BLOQUE 5. A XEOSFERA E OS RISCOS XEOLÓXICOS

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Instrumentos
Avaliación

B5.1. Xeosfera: soporte dos
restantes subsistemas terrestres.

B5.2. Riscos xeolóxicos e súa
relación cos fluxos de enerxía.

B5.1. Relacionar os fluxos de enerxía e os riscos
xeolóxicos.

CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da
enerxía interna da Terra e a súa relación cos
riscos xeolóxicos.

CMCCT
CAA

Apartado
específico.

B5.3. Orixe dos riscos xeolóxicos
internos.

B5.2. Identificar os factores que determinan, favorecen e
atenúan os riscos xeolóxicos sísmico e volcánico.

CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que
determinan os riscos sísmico e volcánico.

CMCCT
CAA

B5.4. Métodos de predición e
prevención dos riscos xeolóxicos.

B5.5. Danos orixinados polos riscos
xeolóxicos.

B5.3. Identificar os danos que producen os riscos
xeolóxicos, e determinar métodos de predición e
prevención.

CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de predición
e prevención dos riscos xeolóxicos.

CTMAB5.3.2. Relaciona os riscos xeolóxicos
cos danos que producen.

CMCCT
CSIEE

CMCCT
CAA

B5.6. O relevo como consecuencia
da interacción da dinámica interna e
externa do planeta.

B5.4. Comprender o relevo como a interacción da
dinámica interna e externa.

CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como
consecuencia da interacción da dinámica interna
e externa do planeta.

CMCCT
CAA

B5.7. Riscos asociados aos sistemas
de ladeira e fluviais.

B5.5. Determinar os riscos asociados aos sistemas de
ladeira e fluviais, e valorar os factores que inflúen.

CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos
sistemas de ladeira e fluviais, e comprende os
factores que interveñen.

CMCCT
CAA

B5.8. Importancia da ordenación do
territorio na prevención dos riscos
xeolóxicos.

B5.9. Impactos máis frecuentes na
paisaxe.

B5.6. Recoñecer a fraxilidade da paisaxe fronte aos
impactos ambientais e valorar a ordenación do territorio
como prevención de riscos.

CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio
como método de prevención de riscos.

CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade da paisaxe e
os impactos máis frecuentes que sofre.

CSC
CSIEE
CCEC

CSC
CCEC

B5.10. Recursos da xeosfera:
problemas ambientais ocasionados
pola súa explotación.

B5.7. Recoñecer os recursos minerais, os combustibles
fósiles e os impactos derivados do seu uso.

CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos
principais recursos minerais e enerxéticos cos
problemas ambientais e cos riscos asociados.

CMCCT
CAA

B5.11. Impactos derivados da
explotación dos recursos da
xeosfera en Galicia.

B5.8. Identifica os impactos derivados da explotación
dos recursos da xeosfera en Galicia.

CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos
derivados da explotación dos recursos da
xeosfera no seu contorno máis próximo.

CMCCT
CCEC
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B5.12. Uso eficiente da enerxía e
dos recursos.

B5.9. Identificar medidas de uso eficiente da enerxía e
dos recursos, determinando os seus beneficios.

CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía
e dos recursos.

CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven
un uso eficiente da enerxía e dos recursos.

CSC
CCEC

Apartado
específico.

CSC
CCEC
CSIEE
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BLOQUE 6. CIRCULACIÓN DE MATERIA E DE ENERXÍA NA BIOSFERA.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Instrumentos
Avaliación

B6.1. Circulación de materia e
enerxía na biosfera.

B6.2. Relacións tróficas nos
ecosistemas, cadeas e redes tróficas.
Representacións gráficas.

B6.3. Factores limitantes da
produción primaria.

B6.1. Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas,
valorando a influencia dos factores limitantes da
produción primaria e daqueles que aumentan a súa
rendibilidade.

CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes
da produción primaria e aqueles que aumentan a
súa rendibilidade.

CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas
dun ecosistema.

CTMAB6.1.3. Interpreta gráfcos, pirámides,
cadeas e redes tróficas.

CTMAB6.1.4. Explica as causas da diferenza de
produtividade en mares e continentes.

CMCCT
CAA

Apartado
específico.

CMCCT
CAA

CMCCT
CAA

CMCCT
CAA

B6.4. Ciclos bioxeoquímicos do O,
C, N, P e S.

B6.2. Comprender a circulación de bioelementos (O, C,
N, P e S) entre os subsistemas terrestres.

CTMAB6.2.1. Fai un esquema dos ciclos
bioxeoquímicos e o seu equilibrio.

CMCCT
CAA

B6.5. Os ecosistemas no tempo:
sucesión, autorregulación e
regresión.

B6.3. Comprender os cambios que se suceden nos
ecosistemas ao longo do tempo.

CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se
producen nas sucesións ecolóxicas e interpreta a
variación dos parámetros tróficos.

CMCCT
CAA

B6.6. Autorregulación dos
ecosistemas e repercusión da acción
humana sobre eles.

B6.4. Comprender os mecanismos naturais de
autorregulación dos ecosistemas e valorar a repercusión
da acción humana sobre eles.

CTMAB6.4.1. Coñece os mecanismos naturais
de autorregulación dos ecosistemas.

CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as
actividades humanas coas repercusións na
dinámica dos ecosistemas.

CMCCT
CAA

CMCCT
CAA
CSIEE

B6.7. Concepto de biodiversidade.
B6.8. Causas e repercusións da
perda da biodiversidade.

B6.5. Distinguir a importancia da biodiversidade e
recoñecer as actividades que teñen efectos negativos
sobre ela.

CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da
biodiversidade e os riscos que supón a súa
diminución.

CTMAB6.5.5.2. Relaciona as accións humanas
coa a súa influencia nos ecosistemas

CMCCT
CCEC
CSC

CMCCT
CAA

B6.9. O solo como interfase.
B6.10. Edafoxénese e tipos solos.

B6.6. Identificar os tipos de solo, en relación coa
litoloxía e o clima que os orixinou.

CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en
relación coa litoloxía e o clima que os orixina.

CMCCT
CAA
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B6.11. Usos e fraxilidade do solo
como recurso.

B6.7. Valorar o solo como recurso fráxil e escaso. CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil
e escaso.

CSC
CCEC

Apartado
específico.

B6.12. Impactos sobre o solo.
Técnicas de valoración do grao de
alteración dun solo.

B6.8. Coñecer técnicas de valoración do grao de
alteración dun solo.

CTMAB6.8.1. Identifica o grao de alteración
dun solo aplicando distintas técnicas de
valoración.

CMCCT
CSIEE

B6.13. Impactos sobre a biosfera
producidos pola deforestación, a
agricultura e a gandaría.

B6.9. Analizar os problemas ambientais producidos pola
deforestación, a agricultura e a gandaría.

CTMAB6.9.1. Analiza os problemas ambientais
producidos pola deforestación, a agricultura e a
gandaría.

CMCCT
CAA

B6.14. O sistema litoral como
interfase.

B6.10. Comprender as características do sistema litoral. CTMAB6.10.1. Coñece as características dos
sistema litoral.

CMCCT

B6.15. Importancia ecolóxica dos
recursos do sistema litoral, impactos
derivados da súa sobreexplotación.

B6.11. Analizar e valorar a evolución dos recursos
pesqueiros.

CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como
fonte de recursos e biodiversidade.

CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación
dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas
litorais.

CSC
CCEC

CMCCT
CAA
CCEC

B6.16. Importancia da conservación
das zonas litorais.

B6.12. Valorar a conservación das zonas litorais polo seu
elevado valor ecolóxico.

CTMAB6.12.1. Establece a importancia da
conservación das zonas litorais.

CCEC
CSC
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BLOQUE 7. A XESTIÓN DO PLANETA E O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave Instrumentos
Avaliación

B7.1. Xestión dos impactos
ambientais; alternativas ante a
problemática ambiental:
desenvolvemento incontrolado,
conservacionismo e
desenvolvemento sustentable.

B7.1. Establecer diferenzas entre o desenvolvemento
incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento
sustentable.

CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos
recursos e deseña outros sustentables.

CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o
desenvolvemento incontrolado, o
conservacionismo e o desenvolvemento
sustentable.

CMCCT
CSIEE

Apartado
específico.

CCL
CSC
CCEC

B7.2. Avaliación do impacto
ambiental.

B7.3. Instrumentos de xestión
ambiental.

B7.2. Coñecer algúns instrumentos de avaliación
ambiental.

CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada
por algúns instrumentos de avaliación ambiental,
e conclúe impactos e medidas correctoras.

CD
CAA
CSIEE

B7.4. Desenvolvemento, calidade
de vida e problemas ambientais no
ámbito internacional.

B7.3. Identificar a relación, a nivel internacional, entre o
desenvolvemento dos países, a calidade de vida e os
problemas ambientais.

CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos
países en relación con problemas ambientais e
coa calidade de vida.

CSC
CAA
CSIEE

B7.5. Modelos de xestión de
recursos.

B7.4. Determinar a orixe dos residuos, as consecuencias
da súa produción e do seu consumo, e as alternativas á
súa xestión.

CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns
produtos e a deterioración do medio.

CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais
adecuadas á defensa do medio.

CTMAB7.4.3 Argumenta a orixe dos residuos
valorando a súa xestión.

CMCCT
CAA

CCL
CCEC
CSIEE

CCL
CMCCT
CAA

B7.2. Avaliación do impacto
ambiental.

B7.3. Instrumentos de xestión
ambiental.

B7.5. Valorar a importancia do uso de novas tecnoloxías
nos estudos ambientais e interpretar matrices sinxelas
para a ordenación do territorio.

CTMAB7.5.1. Comprende e explica a
importancia do uso de novas tecnoloxías nos
estudos ambientais.

CTMAB7.5.2. Analiza a información de
matrices sinxelas, valorando o uso do territorio.

CMCCT
CCL
CSC

CMCCT
CAA
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B7.6. Influencia dos organismos
nacionais e internacionais en
materia ambiental.

B7.7. Lexislación ambiental.

B7.6. Coñecer os principais organismos nacionais e
internacionais en materia ambiental, e a lexislación
estatal e autonómica sobre algúns impactos ambientais.

CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais
organismos nacionais e internacionais, e a súa
influencia en materia ambiental.

CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación española e
galega sobre algúns impactos ambientais e as
normas de prevención aplicables.

CD
CCL
CCEC

CCL
CAA

B7.8. Protección dos espazos
naturais.

B7.9. Espazos naturais en España e,
en particular, en Galicia.

B7.7. Valorar a protección dos espazos naturais. CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de
protección dos espazos naturais e as súas
consecuencias; en particular, os do seu contorno
máis próximo.

CCL
CSC
CCEC
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PROGRAMA DE MELLORA ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO NIVEL II. 3º ESO.

CONTEXTUALIZACIÓN

Durante o presente curso académico, no IES Agra do Orezán de A Coruña, temos un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Algúns
dos estudantes teñen materias pendentes de primeiro de ESO relacionadas co ámbito científico.

Nas disposicións legais que se refiren a este asunto indícase que un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento se concibe desde un enfoque
metodolóxico funcional, en que os contidos curriculares deben tratarse desde un punto de vista global, práctico, motivador e personalizado, priorizando
as aprendizaxes que resulten necesarias para outras posteriores e que contribúan ao desenvolvemento das competencias clave e dos obxectivos xerais
da etapa.

O Ámbito Científico desenvolverase, seguindo a presente programación didáctica onde todos os estándares de aprendizaxe son de tipo básico dadas as
características do alumnado.

Nas páxinas que están a seguir preténdese facer unha adaptación para o alumnado que segue o programa de mellora dos correspondentes apartados das
mesmas programacións que requiren unha flexibilización substancial no proceso de ensino e na practica docente.

OBXECTIVOS

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
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES.

Neste apartado tratamos de deixar patentes as relacións que o currículo establece entre contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
avaliables. Tendo en conta o apartado 5 b) do artigo 11 da Resolución do 15 de xullo de 2016 (DOGA do 1 de agosto) no que se estipula que o ámbito
científico do PMAR II para terceiro de ESO abrangue os aspectos básicos das materias de Matemáticas, Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía. A
relación dos estándares de aprendizaxe avaliables que se detaian a continuación contén modificacións co obxectivo de determinar eses aspectos básicos
sobre os que queremos traballar.
Feitas esas modificacións, todos os estándares de aprendizaxe avaliables citados a seguir serán considerados de tipo básico, B, e o grao mínimo de
consecución que o alumnado debe acadar para superar a materia en relación co dominio global dos mesmos deixámolo establecido nun 50%.

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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RELACIÓN DE CONTIDOS POR BLOQUES TEMÁTICOS.

UNIDADE 1. NÚMEROS E FRACCIÓNS.

- Recoñecemento dos números naturais e enteiros e representación dos mesmos para información.
- Números decimais e racionais. Transformación de fraccións en decimais e viceversa. Números decimais exactos e periódicos. Fracción xeratriz.
- Potencias de números racionais con expoñente enteiro, significado e uso. Potencias en base dez. Operacións con números en notación científica. -
Cálculo aproximado e redondeo. Cifras significativas. Erro absoluto e relativo.
- Operacións con números enteiros, fraccións, decimais e potencias. Xerarquía das operacións.
- Resolución de problemas cotiáns mediante números racionais.

UNIDADE 2. ÁLXEBRA.

- Monomios e polinomios; operacións con ambos los dúos.
- Suma e diferenza ao cadrado e suma por diferenza.
- División e factorización de de polinomios por Ruffini. Factorización de polinomios de 2º grao con raíces reais a través da ecuación de 2º grao.
- Ecuacións de 1º grao e de 2º grao (completas e incompletas). Ecuacións con denominadores. Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas.
Métodos de redución, igualación de sistemas lineais. Métodos de substitución de ecuacións lineais. Método gráfico de resolución de ecuacións de 1º e
2º grao. Aplicacións das ecuacións e sistemas de resolución de problemas cotiáns.

UNIDADE 3. XEOMETRÍA.

- Trazado de mediatrices e bisectrices.
- Ángulos e paralelismo entre rectas. Rectas secantes e perpendiculares.
- Teoremas de Pitágoras e de Tales. Fórmulas de cálculo de áreas de figuras planas.
- Vectores e as súas características. Translacións. Simetrías axiais e centrais. Xiros.
- Latitude e lonxitude. Coordenadas xeográficas.
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UNIDADE 4. FUNCIÓNS.

- Expresións verbais e analítica dunha función. Gráfica da mesma.
- Dominio e percorrido dunha función. Intervalos de crecemento e decrecemento da mesma. Intervalos constantes e máximos e mínimos dunha función.
- Función lineal: pendente, ordenada no orixe, representación e puntos de corte.
- Expresión analítica dunha función lineal no contexto cotiá.
- Función cuadrática: puntos de corte, vértice e gráfica.
- Modelos de situacións cotiáns a través das funcións cuadráticas e representación das mesmas mediante métodos tecnolóxicos.

UNIDADE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE.

- Estatística: variables, tipos, poboación e mostra.
- Frecuencias: absoluta, relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada e porcentual acumulada.
- Media, moda, mediana, percentís e cuartís.
- Varianza e desviación típica.
- Experimentos aleatorios. Regra de Laplace e cálculo de probabilidades de sucesos aleatorios.

UNIDADE 6. O SER HUMANO COMO ORGANISMO PLURICELULAR.

- Organización da materia viva e niveis de organización. Organización e características do ser humano.
- A célula: organización, tipos e célula eucariota animal. Funcións celulares: nutrición, relación e reprodución. Diferenciación celular.
- Os tecidos.
- Aparellos e sistemas.

UNIDADE 7. AS FUNCIÓNS DE NUTRICIÓN.

- A nutrición: aparello dixestivo, dixestión e absorción de nutrientes.
- Aparello respiratorio: cómo prodúcese a respiración?
- Aparello circulatorio: o corazón, a circulación da sangue e o sistema linfático.
- Aparello excretor: xeneralidades.
- As enfermidades do aparello dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor; unha vida san, hábitos saudables e hixiene.
UNIDADE 8. AS FUNCIÓNS DE RELACIÓN.
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- Que é a relación?
- O sistema nervioso: neuronas, sinapses e organización do sistema nervioso.
- O sistema nervioso central: encéfalo, médoa espinal e cerebro.
- O sistema nervioso autónomo:actos reflexos e voluntarios. Drogas e neurotransmisores. Drogodependencia e síndrome de abstinencia. O alcohol,
unha droga legal.
- Os órganos dos sentidos: tacto, gusto, olfacto, vista e oído. Coidado e hixiene dos órganos dos sentidos.
- O aparello locomotor, o sistema muscular e esquelético e elementos dos mesmos.
- O sistema endócrino: a hipófise e principais alteracións do sistema.

UNIDADE 9. REPRODUCIÓN E SEXUALIDADE.

- As funcións de reprodución.
- O aparello reprodutor: masculino e feminino.
- A puberdade.
- O ciclo reprodutor feminino.
- O proceso reprodutor, a fecundación e o embarazo.
- A planificación familiar e os métodos anticonceptivos.
- As enfermidades de transmisión sexual. O SIDA. Saúde e hixiene sexual.
- As técnicas de reprodución asistida.
- O sexo e a sexualidade.

UNIDADE 10. SAÚDE E ALIMENTACIÓN.

- O sistema inmunitario: inmunidade e inmunización das vacinas.
- A saúde: reaxuste dos desequilibrios e adaptación. Saúde pública e prevención sanitaria. A saúde como dereito humano.
- A enfermidade: as enfermidades infecciosas, axentes infecciosos, vías de transmisión e enfermidades non infecciosas.
- A alimentación a nutrición. A dieta equilibrada. Os hábitos alimentarios. A conservación dos alimentos. Os trastornos da conduta alimentaria.
- A medicina moderna. Transplantes e doazón de órganos.

UNIDADE 11. O RELEVO, O MEDIO AMBIENTE E AS PERSOAS.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 307/369

- O modelado do releve.
- A acción xeolóxica da auga: as augas superficiais e subterráneas, o xeo e o mar.
- O vento e a súa acción xeolóxica.
- Os ecosistemas e as relacións entre os seres vivos.
- Cadeas e redes tróficas.
- O ecosistema do noso entorno.
- O medio ambiente e a súa protección. Impacto ambiental.

UNIDADE 12. AS MAGNITUDE A SÚA MEDIDA. O TRABALLO CIENTÍFICO.

- O método científico: as súas etapas.
- Magnitudes e unidades. Transformación de unidades por factores de conversión. Notación científica.
- O laboratorio.
- Cálculo experimental da densidade.
- Exemplo de aplicación do método científico: estudo das leis dos gases.

UNIDADE 13. A ESTRUTURA DA MATERIA. ELEMENTOS E COMPOSTOS.

- Estrutura e modelos atómicos.
- Isótopos.
- O sistema periódico dos elementos.
- Unións entre átomos: moléculas e cristais. Masas atómicas e moleculares.
- Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, tecnolóxicas e biomédicas.
- Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas da IUPAC.

UNIDADE 14. OS CAMBIOS. REACCIÓNS QUÍMICAS.
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- Os cambios.
- A reacción química.
- Lei de conservación da masa. Cálculos estequiométricos.
- Velocidade das reaccións químicas.

UNIDADE 15. A ENERXÍA E A PRESERVACIÓN DOMEDIO AMBIENTE.

- As forza. Efectos.
- Velocidade media e velocidade instantánea. Aceleración.
- Máquinas simples.
- Forzas de rozamento.
- As forzas da natureza.

UNIDADE 16. AS FORZAS E EFECTOS. MOVEMENTOS RECTILÍNEOS.

- Fontes de enerxía.
- Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Omhs.
- Dispositivos electrónicos de uso frecuente.
- Aspectos industriais da enerxía.

PERFIL COMPETENCIAL – ÁMBITO CIENTÍFICO 3ºESO PMAR
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Comunicación lingüística (CCL)

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

 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.

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

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.

 MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

 MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

 MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e
estatístico-probabilística.

 MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e
selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.

 MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.

 MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos medios de comunicación e noutros ámbitos da
vida cotiá.

 FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos,
táboas e expresións matemáticas.
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 FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a
linguaxe oral e escrita con propiedade.

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura
e a selección de información e presentación de conclusións.

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura
e a selección de información e presentación de conclusións.

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura
e a selección de información e presentación de conclusións.

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura
guiada de información bibliográfica e dixital.

 FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

 FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na
natureza e os fenómenos asociados a elas.

 FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están
suficientemente explotadas.

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

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por escrito.
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 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, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.

 BXB2.1.1. Diferenza 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.

 BXB2.2.1. Recoñece e diferenza 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.

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

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

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

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

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

 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.

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

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

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

 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.

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

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

 BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que se evidencie claramente a integración neuroendócrina.

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

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

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

 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 acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto

 BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 313/369

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención.

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

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

 BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa dinámica.

 BXB4.2.2. Diferenza os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo.

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

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

 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.

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

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

 BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación.

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

 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.
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 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude.

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

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

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

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

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

 MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

 MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

 MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.

 MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

 MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

 MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e
probabilísticos.

 MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa
idoneidade.
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 MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da
solución ou procurando outras formas de resolución.

 MAPB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos,
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade.

 MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e
estatístico-probabilística.

 MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.

 MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios.

 MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das
matemáticas.

 MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

 MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a
súa eficacia.

 MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.

 MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

 MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.
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 MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.

 MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto
no estudo dos conceptos como na resolución de problemas.

 MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e valora as consecuencias
destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

 MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para
situacións futuras similares.

 MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

 MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información
cualitativa e cuantitativa sobre elas.

 MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

 MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades
xeométricas.

 MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

 MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores son produtos de potencias.

 MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de
decimais que se repiten ou forman período.
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 MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas
contextualizados.

 MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e
xustifica os seus procedementos.

 MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso
para determinar o procedemento máis axeitado.

 MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa
marxe de erro ou precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos.

 MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de
números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

 MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da solución.

 MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores.

 MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.

 MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas.

 MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.

 MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado.

 MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos alxébricos e gráficos.
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 MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou gráficos.

 MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con
dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

 MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo.

 MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas xeométricos sinxelos.

 MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas
xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos.

 MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados,
aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

 MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

 MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous
polígonos semellantes.

 MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.

 MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.).

 MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.

 MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.
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 MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo
a súa latitude e a súa lonxitude.

 MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

 MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro do seu contexto.

 MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o fenómeno exposto.

 MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente.

 MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous puntos),
identifica puntos de corte e pendente, e represéntaas graficamente.

 MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.

 MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas características.

 MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando
medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

 MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados.

 MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos.

 MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos.

 MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada.
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 MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con
variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá.

 MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, de xeito individual ou en grupo.

 MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable estatística para proporcionar un resumo dos datos.

 MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable estatística (con calculadora e con folla de cálculo) para comparar a representatividade da
media e describir os datos.

 MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística nos medios de comunicación e noutros ámbitos da
vida cotiá.

 MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e
dispersión.

 MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística que analizase.

 FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos.

 FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos,
táboas e expresións matemáticas.

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

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

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

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

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura
e a selección de información e presentación de conclusións.

 FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario.

 FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no átomo.

 FQB2.1.3. Relaciona a notación co número atómico e o número másico, determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas.

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

 FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica.

 FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións,
tomando como referencia o gas nobre máis próximo.

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

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

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura
guiada de información bibliográfica e dixital.

 FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

 FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións.

 FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei
de conservación da masa.

 FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas sinxelas.

 FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de formación
dos produtos dunha reacción química, e xustifica este efecto en termos da teoría de colisións.

 FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente na velocidade da reacción.

 FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro,
en relación cos problemas ambientais de ámbito global.

 FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de
distinta procedencia.
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 FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.

 FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e
diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica.

 FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade estática.

 FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos de
substancias magnéticas.

 FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo.

 FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán.

 FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o
magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.

 FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na
natureza e os fenómenos asociados a elas.

 FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais.

 FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos polos que estas últimas aínda non están
suficientemente explotadas.

 FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan contribuír ao aforro individual e
colectivo.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 324/369

 FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor.

 FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si
empregando a lei de Ohm.

 FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais materiais usados como tales.

 FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da
vida cotiá, e identifica os seus elementos principais.

 FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da
conexión de xeradores e receptores en serie ou en paralelo.

 FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en
unidades do Sistema Internacional.

 FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas.

 FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico.

 FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos eléctricos.

 FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e elementos de control) e describe
a súa correspondente función.

 FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e describe as súas aplicacións prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no
tamaño e no prezo dos dispositivos.
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 FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de
transporte e almacenaxe desta.



Competencia dixital (CD)

 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.

 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.

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

 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.

 MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

 MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e
selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.

 MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

 MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.
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 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios
dixitais.

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura
e a selección de información e presentación de conclusións.

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura
guiada de información bibliográfica e dixital.

 FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o
magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.

 FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na
natureza e os fenómenos asociados a elas.

 FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas.

Aprender a aprender (CAA)

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes.

 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados.
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 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, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.

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

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

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

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

 BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude.

 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.

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

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

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

 MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

 MAPB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos,
formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade.

 MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.
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 MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto
no estudo dos conceptos como na resolución de problemas.

 MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para
situacións futuras similares.

 MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora.

 FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos.

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

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados
correctamente no Sistema Internacional de Unidades.

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

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura
e a selección de información e presentación de conclusións.

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura
guiada de información bibliográfica e dixital.

 FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da
conexión de xeradores e receptores en serie ou en paralelo.
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Competencias sociais e cívicas (CSC)

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado.

 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.

 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.

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

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

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

 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.

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

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

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

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

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención.
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 BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas do seu contorno.

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

 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre.

 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.

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

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

 MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.

 MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.

 MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

 MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.

 MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información existente en internet e noutros medios
dixitais.

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.
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 FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a
súa xestión.

 FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro,
en relación cos problemas ambientais de ámbito global.

 FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de
distinta procedencia.

 FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais.

Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE)

 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, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.

 BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns.

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

 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.

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

 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.
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 MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios.

 MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

 MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.

 MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e valora as consecuencias
destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

 MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura
e a selección de información e presentación de conclusións.

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha procura
guiada de información bibliográfica e dixital.

 FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo.

 FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que aparecen na
natureza e os fenómenos asociados a elas.

 FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan contribuír ao aforro individual e
colectivo.
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Conciencia e expresións culturais (CCEC)

 BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta sobre a súa prevención.

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

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

 BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transformación da superficie terrestre.

 BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.

 MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto
no estudo dos conceptos como na resolución de problemas.

 MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte.

 MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario.

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

 FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario.

CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

ESTÁNDARE
S

19 171 15 25 21 17 10
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MATEMÁTICAS

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s
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2. Números e
Álxebra

1. Números e fraccións. 1,1. 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 2

CMCCT

2. Álxebra 3.1, 3.2,4.1 2

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

3. Xeometría 3. Xeometría. 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1 2 CMCCT

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

4. Funcións 4. Funcións 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 2 CMCCT

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

5. Estatística e
probabilidade 5. Estatística e probabilidade 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 3.1 2 CMCCT

BIOLOXÍA
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Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

2. A célula,
unidade

estrutural e
funcional dos
seres vivos

6. O ser humano como organismo pluricelular 1.1, 1.2, 2.2 2 CMCCT

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

3. As persoas e a
saúde.

Promoción da
saúde.

7. As funcións de nutrición 11.1, 12.1, 14.1, 15.1, 16.1, 2

CAA
CSC

CMCCT
CSIEE

8. As funcións de relación 18.1, 18.2, 20.1, 23.1, 2

9. Reprodución e sexualidade 25.1, 26.1, 27.1, 28.1 2

10. Saúde e alimentación 3.1, 5.1, 5.2, 9.1, 10.1, 2
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Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

4. O relevo
terrestre e a súa

evolución 11. O relevo, o medio ambiente e as persoas 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 10.1 2 CMCCT
CSC

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

5. O solo como
ecosistema 11. O relevo, o medio ambiente e as persoas 1.1, 2.1 2 CMCCT

CSC

FÍSICA E QUÍMICA

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

1. A actividade
científica

12. As magnitudes e a súa medida. Traballo
científico 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 5.1 2 CMCCT

CSC

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

2. A materia 13. Estrutura da materia. Elementos e compostos 1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 5.1, 6.1 2
CD

CMCCT
CSIEE
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Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

3. Os cambios 14. Os cambios. Reaccións químicas 1.1, 2.1, 2.2, 4.1 2 CMCCT
CSC

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

4. O movemento
e as forzas 16. As forzas e efectos. Movemento rectilíneo 1.1, 3.1, 5.1 2 CMCCT

CD

Bloque Unidades temáticas Estándares Semanas Competencia
s

5. Enerxía 15. A enerxía e a preservación do medio ambiente 1.1, 1.2, 3.1, 3.1, 5.2, 5.3 2
CAA

CMCCT
CD

O Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica, se integra en todas as unidades da materia, non corresponden a unha
unidade concreta.

O Bloque 6. Proxecto de investigación, corresponde a un proxecto de síntese e polo tanto abrangue o conxunto de todas as unidades.
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Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tipo Grao mínimo
consecución

Bloque 2MAT. Números e álxebra.

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais e decimais
para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación
adecuada, para resolver problemas, e presentando os resultados
coa precisión requirida.

1

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias
para simplificar fraccións cuxos numeradores e
denominadores son produtos de potencias.

B 50%

MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal
equivalente a unha fracción, entre decimais finitos
e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso,
o grupo de decimais que se repiten ou forman
período.

B 50%

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes
e moi pequenos en notación científica, opera con
eles, con e sen calculadora, e utilízaos en
problemas.

B 50%

MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas
adecuadas para realizar aproximacións por defecto
e por exceso dun número en problemas
contextualizados, e xustifica os seus
procedementos.

B 50%

MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema,
utilizando a unidade de medida adecuada, en
forma de número decimal, redondeándoo se é
necesario coa marxe de erro ou precisión

B 50%
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requiridas, de acordo coa natureza dos datos.

MAPB2.1.8. Emprega números racionais e
decimais para resolver problemas e analiza a
solución.

B 50%

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha
propiedade ou relación dada mediante un enunciado, extraendo
a información relevante e transformándoa.

2

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios,
expresa o resultado en forma de polinomio
ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.

B 50%

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades
notables correspondentes ao cadrado dun binomio
e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto
adecuado.

B 50%

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a
formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e segundo
grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas,
aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou
recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar os resultados
obtidos.

2

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao
completas e incompletas mediante procedementos
alxébricos e gráficos. B 50%

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tipo Grao mínimo
consecución

Bloque 3MAT. Xeometria.

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades
características das figuras planas, os corpos xeométricos
elementais e as súas configuracións xeométricas.

3

MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da
mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo. B 50%

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a
lonxitude de circunferencias e a área de polígonos
e de figuras circulares en problemas
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas
adecuadas.

B 50%

MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros
regulares e corpos de revolución en problemas
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas
adecuadas.

B 50%

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e para
obter medidas de lonxitudes, de exemplos tomados da vida

3
MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes
proporcionais a outros dados e establece relacións
de proporcionalidade entre os elementos

B 50%
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real, de representacións artísticas como pintura ou
arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos.

homólogos de dous polígonos semellantes.

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e,
en situacións de semellanza, utiliza o teorema de
Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes.

B 50%

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais
de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a escala. 3

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas
de lonxitudes en situacións de semellanza (planos,
mapas, fotos aéreas, etc.).

B 50%

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecución

Bloque 4MAT. Funcións.

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das
funcións e a súa representación gráfica.

4

MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha
función dada graficamente, e asocia enunciados de
problemas contextualizados a gráficas.

B 50%

MAPB4.1.2. Identifica as características máis
salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro do
seu contexto.

B 50%

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun
enunciado contextualizado, e describe o fenómeno
exposto.

B 50%

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que
poden modelizarse mediante unha función lineal, valorando a
utilidade da descrición deste modelo e dos seus parámetros, 4

MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da
ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación
punto-pendente, xeral, explícita e por dous
puntos), identifica puntos de corte e pendente, e

B 50%
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para describir o fenómeno analizado. represéntaas graficamente.

Criterios de Avaliación Contidos
relacionados

Estándares de Aprendizaxe Tipo Grao mínimo
consecución

Bloque 5MAT. Estatística e Probabilidade.

B5.1 Elaborar información estatísticas para describir un conxunto
de datos mediante táboas e gráficas adecuadas á situación
analizada e xustificar se as conclusións son representativas para a
poboación estudada.

5

MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e
xustifica as diferenzas en problemas
contextualizados.

B 50%

MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha
mostra a través do procedemento de selección, en
casos sinxelos.

B 50%

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona
os tipos de frecuencias e obtén información da táboa. B 50%

B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de
dispersión dunha variable estatística para resumir os datos e
comparar distribucións estatísticas.

5
MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de
posición dunha variable estatística para proporcionar
un resumo dos datos.

B 50%

B5.3. Analizar e interpretar a información estatística que aparece
nos medios de comunicación, e valorar a súa representatividade e
fiabilidade. 5

MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para
describir, analizar e interpretar información
estatística nos medios de comunicación e noutros
ámbitos da vida cotiá.

B 50%

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecució

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



B2.1. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células
e determinar as características que os diferencian da materia
inerte. 6

BXB2.1.1. Diferenza a materia viva da inerte
partindo das características particulares de ambas. B 50%

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

B 50%

B2.2. Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, 7 BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa B 50%
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diferenciando entre nutrición autótrofa e heterótrofa. e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas.

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecución

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

B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e
doenza, os factores que os determinan. 10

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.

B 50%

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

10

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

B 50%

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a
propagación das doenzas infecciosas máis comúns. B 50%

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

10

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.

B 50%

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

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

B 50%

B3.11. Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e
diferenciar os principais nutrientes e as súas funcións básicas. 7, 10 BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da

alimentación. B 50%

B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos
prácticos. 10

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.

B 50%

B3.14. Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando
esquemas gráficos dos aparellos que interveñen nela. 7, 10

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.

B 50%

B3.15. Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada
aparello implicado. 7 BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de

cada sistema nas funcións de nutrición. B 50%
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B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo,
circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu
funcionamento.

7
BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e
o seu funcionamento.

B 50%

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. 8

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de
cada sistema implicados nas funcións de relación. B 50%

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función
de relación, e identifica o órgano ou a estrutura
responsables de cada proceso.

B 50%

B3.20. Asociar as principais glándulas endócrinas coas hormonas
que sintetizan e coa súa función. 8 BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia

con elas as hormonas segregadas e a súa función. B 50%

B3.23. Analizar as relacións funcionais entre ósos, músculos e
sistema nervioso. 8

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

B 50%

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

9
BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do
aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica a
súa función.

B 50%

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

9
BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo
menstrual e indica que glándulas e que hormonas
participan na súa regulación.

B 50%

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

9
BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción
humana. B 50%

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.

9
BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida
máis frecuentes. B 50%

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecución

Bloque 4BX. O relevo terrestre a súa evolución.

B4.1. Identificar algunhas das causas que fan que o relevo
difira duns sitios a outros. 11

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

B 50%
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B4.3. Analizar e predicir a acción das augas superficiais, e
identificar as formas de erosión e depósitos máis
características. 11

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

B 50%

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

11
BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das
augas subterráneas e os riscos da súa
sobreexplotación.

B 50%

B4.5. Analizar a dinámica mariña e a súa influencia na
modelaxe litoral. 11

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.

B 50%

B4.6. Relacionar a acción eólica coas condicións que a fan
posible, e identificar algunhas formas resultantes. 11

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

B 50%

B4.10. Diferenciar os cambios na superficie terrestre xerados
pola enerxía do interior terrestre dos de orixe externa. 11

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

B 50%

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

11

BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan
os sismos e os efectos que xeran. B 50%

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción
volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co
seu grao de perigo.

B 50%

B4.12. Relacionar a actividade sísmica e volcánica coa
dinámica do interior terrestre e xustificar a súa distribución
planetaria.

11
BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que
os terremotos son máis frecuentes e de maior
magnitude.

B 50%

B4.13. Valorar e describir a importancia de coñecer os riscos
sísmico e volcánico, e as formas de previlos. 11

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.

B 50%

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecución
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Bloque 5BX. O solo como ecosistema.

B5.1. Analizar os compoñentes do solo e esquematizar as
relacións entre eles. 11

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

B 50%

B5.2. Valorar e determinar a importancia do solo e os riscos que
comporta a súa sobreexplotación, degradación ou perda. 11 BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a

necesidade de protexelo. B 50%

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecución

Bloque 6BX. Proxecto de investigación.

B6.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades
propias do traballo científico. 6, 7, 8, 9, 10 BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do

método científico. B 50%

B6.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da
experimentación ou da observación e a argumentación. 6, 7, 8, 9, 10 BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as

hipóteses que propón. B 50%

B6.3. Utilizar fontes de información variada, e discriminar e
decidir sobre elas e os métodos empregados para a súa obtención. 6, 7, 8, 9, 10

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

B 50%

B6.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en
equipo. 6, 7, 8, 9, 10 BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo

individual e en grupo. B 50%

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

6, 7, 8, 9, 10

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.

B 50%

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as
conclusións das súas investigacións, tanto
verbalmente como por escrito.

B 50%

Criterios de Avaliación Contidos Estándares de Aprendizaxe Tip Grado mínimo
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relacionado
s

o consecución

Bloque 1FQ. A actividade científica.

B1.1. Recoñecer e identificar as características do método
científico.

12, 13, 14

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar
fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos
científicos.

B 50%

FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e
resultados de maneira organizada e rigorosa, e
comunícaos oralmente e por escrito, utilizando
esquemas, gráficos, táboas e expresións
matemáticas.

B 50%

B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na
industria e no desenvolvemento da sociedade. 12, 13, 14 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica

coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. B 50%

B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar
magnitudes e expresar os resultados co erro correspondente. 12, 13, 14

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e
unidades, utilizando preferentemente o Sistema
Internacional de Unidades e a notación científica
para expresar os resultados correctamente.

B 50%

B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de
carácter divulgativo que aparece en publicacións e medios de
comunicación. 12, 13, 14

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

B 50%

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecución

Bloque 2FQ. A materia.

B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos
interpretativos de diferentes teorías e a necesidade da súa
utilización para a interpretación e a comprensión da estrutura
interna da materia. 13

FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número
atómico e o número másico, utilizando o modelo
planetario.

B 50%

FQB2.1.2. Describe as características das
partículas subatómicas básicas e a súa localización
no átomo.

B 50%
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FQB2.1.3. Relaciona a notación XAZ co número
atómico e o número másico, determinando o
número de cada tipo de partículas subatómicas
básicas.

B 50%

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

13
FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión
a partir do átomo correspondente, utilizando a
notación adecuada para a súa representación.

B 50%

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos
e compostos en substancias de uso frecuente e coñecido. 13

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

B 50%

B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as
normas IUPAC. 13

FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear
e formular compostos binarios seguindo as normas
IUPAC.

B 50%

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecución

Bloque 3FQ. Os cambios.

B3.1. Describir a nivel molecular o proceso polo que os
reactivos se transforman en produtos, en termos da teoría de
colisións.

14
FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción
química a partir da teoría atómico-molecular e a
teoría de colisións.

B 50%

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer
reactivos e produtos a través de experiencias sinxelas no
laboratorio ou de simulacións dixitais.

14

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a
partir da representación de reaccións químicas
sinxelas, e comproba experimentalmente que se
cumpre a lei de conservación da masa.

B 50%

FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos
necesarios para a verificación da lei de
conservación da masa en reaccións químicas
sinxelas.

B 50%

B3.4. Valorar a importancia da industria química na sociedade
e a súa influencia no ambiente. 14

FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do
dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos
de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto
invernadoiro, en relación cos problemas

B 50%
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ambientais de ámbito global.

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecución

Bloque 4FQ. O movemento e as formas.

B4.1. Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na
constitución da materia e as características das forzas que se
manifestan entre elas. 16

FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas
eléctricas e a constitución da materia, e asocia a
carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto
de electróns.

B 50%

B4.3. Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e
valorar a contribución do magnetismo no desenvolvemento
tecnolóxico. 16

FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos
identificando o imán como fonte natural do
magnetismo, e describe a acción sobre tipos de
substancias magnéticas.

B 50%

B4.5. Recoñecer as forzas que aparecen na natureza e os
fenómenos asociados a elas. 16

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as
TIC, a partir de observacións ou busca guiada de
información que relacione as forzas que aparecen
na natureza e os fenómenos asociados a elas.

B 50%

Criterios de Avaliación Contidos
relacionado

s

Estándares de Aprendizaxe Tip
o

Grao mínimo
consecución

Bloque 5FQ. A enerxía.

B5.1. Identificar e comparar as fontes de enerxía empregadas
na vida diaria nun contexto global que implique aspectos
económicos e ambientais. 15

FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de
enerxía convencionais frontes ás alternativas, e
argumenta os motivos polos que estas últimas
aínda non están suficientemente explotadas.

B 50%
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B5.3. Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e
interpretar o significado das magnitudes de intensidade de
corrente, diferenza de potencial e resistencia, así como as
relacións entre elas.

15

FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como
cargas en movemento a través dun condutor. B 50%

FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e
recoñece os principais materiais usados como
tales.

B 50%

B5.5. Valorar a importancia dos circuítos eléctricos e
electrónicos nas instalacións eléctricas e instrumentos de uso
cotián, describir a súa función básica e identificar os seus
compoñentes. 15

FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos
e das abreviaturas que aparecen nas etiquetas de
dispositivos eléctricos.

B 50%

FQB5.5.3. Identifica os compoñentes habituais
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores,
receptores e elementos de control) e describe a
súa función.

B 50%

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Avaliación ordinaria:

Os alumnos seleccionados para o programa de PMAR, ademais de dificultades de aprendizaxe, mostran un alto grao de desmotivación. Son alumnos/as
que non teñen ningún hábito de estudo, non están acostumados a traballar e polo tanto non teñen disciplina de traballo.
Principalmente por estas razóns nos instrumentos de avaliación imos usar como ferramenta fundamental o traballo de clase e o traballo para casa, co fin
de tratar de crear un hábito de traballo diario.

Avaliación extraordinaria:

Será levada a cabo nos primeiros días de setembro en datas fixadas pola xefatura de estudos, para todos aqueles alumnos/as que non superen o ámbito
en xuño e terá como referencia as materias implicadas no ámbito..

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A cualificación por competencias se levará a cabo en función das seguintes porcentaxes e segundo o perfil competencial indicado para cada unha das competencias
nas distintas materias impartidas polo Departamento:

CL

10%
- Pregunta escrita nas probas de avaliación: 5 palabras de glosario científico en cada proba. Pregunta GLOSARIO.
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- Lecturas complementarias de cada tema na clase: resolución de cuestións.

CMCCT

40%

- Dúas probas escritas por avaliación. Constarán de 10 preguntas das distintas unidades: test de resposta múltiple, de

desenvolvemento, de V/F, definicións e de razoamento científico.

 Haberá unha única proba de recuperación da avaliación suspensa, sempre con posterioridade á entrega de notas de cada

avaliación.

CD

5%

- Libro de lectura: presentación dixital da ficha de lectura

- Taller de prensa: Concepto a traballar/ Noticia periodística/ Relación ca unidade

- Uso de modelizacións e páxinas web

CAA

20%

- Presentación de tarefas de aula ( 5/ avaliación)

- Presentación de tarefas de casa (5 / avaliación)

- Ficha de actividades de curiosidades científicas (5 cuestións)

- Valoración da presentación do caderno de clase (25% da CAA)

CSC

5%

- Busca por avaliación de 5 liñas de actuación que impliquen desenvolvemento sostible en conceptos relacionados cas unidades da

avaliación. Explicación ata un máximo de 10 liñas por actuación (1º e 4ºda ESO)

- Busca por avaliación de 5 liñas de actuación sobre a saúde do corpo humano. Explicación ata un máximo de 10 liñas por actuación

(PMAR e 3 ºda ESO)

Data de entrega: ata o primeiro venres de decembro.

CSIEE

10%

- Visualización de fragmentos de películas e documentais, debate posterior e entrega dunha ficha suministrada polo profesor/a de

apreciacións e conclusións.

Data de entrega: clase seguinte á visualización.

CCEC

10%
- Traballo grupal por avaliación

Data de entrega: ao remate da clase.
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CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS
Tendo en conta que alumnado que segue un Programa de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento presenta unhas características que precisan dun
seguimento continuo e dunha clara valoración de coñecementos previos para que non lle resulten insuperables a consecución dos obxectivos que se
queren acadar ao desenvolver as diferentes unidades, faise necesaria unha metodoloxía e unha presentación de contidos axeitados as particularidades
mostradas por cada un deles.

Concretar unha metodoloxía non é tanto definirse sobre un modelo metodolóxico determinado como buscar tipos de intervención eficaces que
posibiliten aprendizaxes significativas con alumnos neste caso de diferentes capacidades e con distintos graos de motivación.

Por isto, no desenvolvemento de cada unidade didáctica, poremos en práctica diferentes tipos de actividades:

- Actividades preliminares de:
Introducción e motivación.
Detección de ideas previas.

- Actividades de desenvolvemento de:
Cambio de ideas e adquisición de novos coñecementos.
Aplicación e extrapolación das novas ideas.
Consolidación dos novos coñecementos.

- Actividades de revisión de:
Contraste cos coñecementos previos.
Síntese.
Comunicación de coñecementos.
Avaliación.

- Actividades complementarias de:
Reforzo: é necesario un repaso semanal das destrezas adquiridas.
Ampliación: terase como referencia a programación de 3º da ESO para aqueles alumnos/as que logren superar os estándares básicos
programados, propoñendo estándares medios para algúns dos alumnos.
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XERALXERAL DASDAS DIFERENTESDIFERENTES MATERIAS.MATERIAS.

MetodoloxMetodoloxíía.a.
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.

MateriaisMateriais curriculares.curriculares.

Libros de texto:

1º de ESO: BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1 AULA 3D, Ed.Vicens-Vives

3º de ESO: BIOLOXIA E XEOLOXIA 3 AULA 3D , Ed. Vicens-Vives
4º de ESO: BIOLOXIA E XEOLOXIA 4 AULA 3D, Ed. Vicens-Vives

4º de ESO: CULTURACIENTÍFICA (sen libro de texto).
1º BACHARELATO: BIOLOXIA E XEOLOXIA, Ed. Vicens-Vives

1º BACHARELATO: ANATOMÍAAPLICADA ( sen libro de texto).

2º BACHARELATO: BIOLOXIA( sen libro de texto).

2º BACHARELATO: CIENCIAS DATERRA E O MEDIOAMBENTE (sen libro de texto).

Recursos didácticos:

* CLASES TEORICAS: terán como base os libros de texto.
* CLASES PRACTICAS: Este curso faránse prácticas nos cursos de 1º e 2º 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.



Programacion Bioloxia Xeoloxia 2017-2018 355/369

Outros Recursos didácticos:

Material de laboratorio Material audiovisual: diapositivas, videos, dvds, internet,
transparencias, etc. Bibliografía especializada: libros, revistas, xornais, modelos, mapas,
microfotogafías, coleccions de minerais, rochas, fósiles, cunchas, etc.

Prácticas de laboratorio:
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.

MecanismosMecanismos dede revisirevisióón,n, avaliaciavaliacióónn ee modificacimodificacióónn dasdas programaciprogramacióónsns diddidáácticascticas enen
relacirelacióónn coscos resultadosresultados acadacadéémicosmicos ee procesosprocesos dede mellora.mellora.

Ao longo de todo o curso académico 17/18 , 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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ActividadesActividades complementariascomplementarias ee extraescolares.extraescolares.

1º ESO
• Posible visita ao “Lago de As Pontes” (Final de curso).

• Talleres Científicos da Domus.

3ºESO
• Talleres Científicos da Domus.

• Posible visita: As Médulas e as Covas de Valporquero; ida e volta no día (2º ou 3º
trimestre).

4º ESO
• Talleres científicos da Domus.

• Charla sobre “Doazóns e transplante de órganos” impartida por profesionales do
CHUAC e en colaboración co Departamento de Relixión.

1º Bacharelato
• Obradoiro de “Prevención de hábitos alimentarios”.

• Talleres científicos da Domus.

• Viaxe interdisciplinar a Madrid de tres días. Visita e realización de actividades
científicas xunto con outras actividades como a visita a museos de arte, un musical ou unha
obra de teatro.( terá lugar no presente curso para o alumnado matriculado en 1º de
Bacharelato). De non haber suficiente alumnado en 1º de Bacharelato incorporarase o
alumnado de 4º da ESO.

• “Ensinanza entre iguais”, neste proxecto, un grupo de alumnos de varios niveis
explicarán a outros alumnos 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.

• Primeiro sábado do mes de maio. Día da Ciencia na rua. Alumnado de 1º de
Bacharelato.

• Visita ao Festival World Biotech Tour na Domus (29 de setembro).

2º Bacharelato.

• Visita al CICA (Centro deInvestigaciones Científicas Avanzadas) en A Coruña.

• Visita ao Festival World Biotech Tour na Domus (29 de setembro).
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Proxecto lector.

Obxectivos:
- Fomentar o uso da lectura na metodoloxía da práctica docente
- Aumentar a competencia lectora
- Situar a lectura dentro do proxecto curricular
- Conexionar a bioloxía con episodios da vida cotiá
- Promover o emprego das TIC a través de actividades de lectura
- Apoiar a adquisición das competencias básicas
- Empregar a lectura como fonte de enriquecemento persoal
- Aumentar a capacidade de investigar e aprender de forma propia
- Acadar unha velocidade e compresión axeitadas ao curso
- Empregar a lectura como medio para ampliar o vocabulario
- Apreciar o valor de textos literarios
- Incrementar o vocabulario xeral e específico (Bioloxía)

Avaliación:
Todos os traballos presentados dentro do marco do plan lector, están contemplados nos
criterios de cualificación das distintas unidades da programación didáctica e serán
avaliados os seguintes aspectos:
- Lectura dirigida en voz alta
- Cumplimentación de ficha de lectura
- Participación en debates
- Realización de exposiciones: trabajos de investigación sobre temas específicos

tratados en cada capítulo.

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
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Propostas por cursos:
Libros propostos polo Departamento:

1º da 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)
• 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/
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Actuacións e foment dasTICs.

No presente curso, o Departamento de Bioloxía pretende incluír na páxina web do Centro
toda a programación do curso nos diferentes epígrafes elaborados ao respecto.

- 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 da ESO

1.- PROGRAMACIÓN DO CURSO
- Programación didáctica (resumo)
- Libros de texto
- Plan Lector
- Páxinas web de referencia

2.- ACTIVIDADES: Complementarias e Extraescolares
Incluiríase unha breve descrición das actividades, os obxectivos que se pretenden acadar e
posteriormente unhas fotos da propia actividade.

3.- RECURSOS: Educativos e Materiais
* Educativos:
- Presentacións dixitais de unidades didácticas Moodle para todos os cursos.
- Exames tipo cuestionario a través dos ordenadores
- Presentacións orais dos alumnos/as apoiándose en diferentes tipos de presentación
dixitais Power – Point, Prezzi…)
- Páxinas para traballar nos diferentes niveis:
* 1º ESO: 1000 Stars / iCell
* 3º ESO: Build a body / Anatomica
* 4º ESO: Map of Life
* Materiais:
- Inventario de material audiovisual do que dispón o departamento (para posibles
préstamos).
- Inventario dos libros de consulta de Bioloxía e Xeoloxía da biblioteca.
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ProcedementosProcedementos ee instrumentosinstrumentos dede avaliaciavaliacióónn ee cualificacicualificacióón.n.
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%

Hai materias que específicamente teñen unha cuantificación diferente: Cultura Científica
de 4º da ESO, Cultura Científica de 1º de Bacharelato e Anatomía Aplicada de 1º de
Bacharelato.Son materias con unha carga de traballos superior e teñen outra
consideración e se especifica na materia corresopondente.

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 e Medioambientais.

ProcedementosProcedementos parapara aa realizacirealizacióónn dada avaliaciavaliacióónn inicialinicial nana ESO.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.

ProgramaPrograma dede reforzoreforzo parapara aa recuperacirecuperacióónn dede materiasmaterias pendentespendentes dede cursoscursos anteriores.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.
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AcreditaciAcreditacióónn dede cocoññecementosecementos parapara serser avaliadoavaliado dasdas materiasmaterias dede BioloxBioloxíía,a, XeoloxXeoloxííaa ee
CienciasCiencias dada TerraTerra ee MedioambientaisMedioambientais dede 22ºº dede Bacharelato.Bacharelato.
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 as materias de Xeoloxía ou de Ciencias daTerra e
do Medioambiente ditas acreditacións referirase á parte de Xeoloxía da materia de Bioloxía e
Xeoloxía de 1º de Bacharelato.

TemporalizaciTemporalizacióón.n.
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.

Bioloxía e Xeoloxía 3º de ESO.

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.
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Terceiro trimestre:
• Saúde e enfermidade.
• A enerxía interna da Terra.
• Os axentes xeolóxicos externos.

Bioloxía e Xeoloxía 4º de ESO.

Primeiro trimestre:
• A célula e os seus compoñentes.
• A división celular.
• A herdanza xenética.
• ADN e proteínas. A biotecnoloxía.
Segundo trimestre:
• A evolución biolóxica.
• Os ecosistemas e os factores ecolóxicos
• .Dinámica dos ecosistemas.
• Recursos e residuos.
Terceiro trimestre:
• O impacto humano nos ecosistemas.
• A historia da Terra.
• Tectónica de placas.
• O relevo terrestre.

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.
• 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.
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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 e Medioambientais de 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.

As temporalizacións de Cultura Científica de 4º da ESO, e de Anatomía
Comparada de 1º de Bacharelato están incluidas na parte correspondente da
materia.
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MecanismosMecanismos dede revisirevisióón,n, avaliaciavaliacióónn ee modificacimodificacióónn dasdas programaciprogramacióónsns diddidáácticascticas enen
relacirelacióónn coscos resultadosresultados acadacadéémicosmicos ee procesosprocesos dede mellora.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.

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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AtenciAtencióónn áá diversidade.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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GLOSARIO.

CONCEPTOS CLAVE ( Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015)

Desenvolvemento curricular 2ª nivel de planificación curricular. Elabora e revisa a CCP. Aproba o Claustro. Inclúese
no PE

Programacións didácticas 3º nivel de planificación. Realizada polos departamentos didácticos

Programación de aula 4º nivel de planificación. Realizada polo profesorado.

Programación didáctica

Instrumento de planificación curricular específico de cada área que pretende ordenar o
proceso
de ensino-aprendizaxe do alumnado.Debe responder a estas cuestións: 1.- Que, cando e
como ensinar / 2.- Que, cando e como avaliar / 3.- Como atender á diversidade

Criterios de avaliación Son os que deben servir de referencia par valorar o que o alumno sabe e sabe facer en
cada área/materia. Desglósanse en estándares

Estándares de aprendizaxe

Especifican os criterios de avaliación concretando o que alumno debe comprender, saber
e saber facer
Pretenden graduar o rendemento ou o logro acadado. Deben ser observables, medibles e
avaliables. Poden concretarse a través dos indicadores de logro

Criterios de cualificación

Indicadores de logro

Son especificacións dos estándares para graduar o seu nivel de adquisición. Forman parte
dos criterios de cualificación do dito estándar. O instrumento máis idóneo para identificar
esa graduación sería a rúbrica. (O docente é o responsable da súa definición e posta en
práctica)

Grao de consecución dun
estándar

Serve para sinalar o grao mínimo de consecución esixible dun estándar para superara a
materia (Artº 13º, 3d da Resolución 27/7/2015) (Canto maior sexa o grao esixido de
consecución máis imprescindible se considera o estándar)

Estándares imprescindibles Son os estándares mínimos esixibles para superar un área. O seu grao de adquisición
debería estar en torno ao 100%. (Galicia non os menciona)

Criterios de cualificación e
instrumentos

Serven para ponderar o “o valor” que se dá a cada estándar e a proporción que cada
instrumento utilizado para avalialo achega a ese valor.

Procedementos e instrumentos

Foron fiixados no Proxecto curricular do Ministerios en 1992. Habería que engadir as
Rúbricas ou escalas e os Portfolios . "Os procedementos de avaliación utilizables, como
a observación sistemática do traballo do alumnado, as probas orais e escritas, o
portfolio, os protocolos de rexistro ou os traballos de clase, permitirán a integración de
todas as competencias nun marco de avaliación coherente" (Ver artº 7º, 6, terceiro
parágrafo, da Orde OCD 65/2015 (BOE 29/1/2015)

Rúbrica Instrumento de avaliación que permite coñecer o grao de adquisición dunha aprendizaxe
ou dunha competencia

Portfolio Achega de producións dun alumno/a

OUTROS ASPECTOS

Graduación dos estándares Para identificar o progreso dos mesmos ao longo dunha etapa

Perfil de área Conxunto de estándares que ten unha materia. Son a referencia para a programación, a
avaliación e o reforzo (Ver artº 5º, 6 Orde ECD 65/2015)

Perfil competencial Conxunto de estándares de diferentes áreas relacionados coa mesma competencia clave
(Ver artº 5º, 7 Orde ECD 65/2015)

Avaliación das competencias
"A avaliación do grao de adquisición das completencias debe estar integrada coa
avaliación dos contidos, na medida en que supón mobilizar os coñecementos, destrezas,
actitudes e valores (Artº 7º,3 da Orde ECD 65/2015)

Nivel de desempeño das
competencias.

… "Poderanse medir a través dos indicadores de logro, tales como rúbricas ou escalas de
avaliación … que teñan en conta á atención á diversidade (Art 7º, 4 da Orde
ECD/65/2015)
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Tarefa
É a acción ou conxunto de accións oritentadas á resolucion dunha situación ou problema,
nun contexto definido, combinando todos os saberes dispoñibles para elaborar un produto
relevante. As tarefas ingegran actividades e exercicios.

Identificación de contidos e
criterios Exemplo: B1.1 : B1: Bloque de contido / 1: Número de contido dun bloque

Identificación de estándares

Exemplo: XH B1.1 .2
XH: Abreviatura da área: Xeografía e Historia
B1. Bloque de contidos do que xorde o estándar
1. Número do criterio de avaliación que orixina o estándar
2. Número de estándar dun determinado criterio de avaliación.

ACoruña, 30 setembro de 2017

Fdo. Miguel Santaolalla Losada Fdo. Ana M ª Rodríguez Barrera

Fdo. Mª José Mosquera Santé
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