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PRESENTACIÓN 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

MARCO LEGAL: 

 

Orde do 28 de agosto de 1995 (BOE 20 de setembro). 

Artigo 96º do Decreto 324/1996 (DOG do 9/08/96). 

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, donde se explica a interrelación entre os novos elementos do currículo. 

Orde do 15 de xullo de 2015, que establece a relación e currículo das materias de libre configuración. 

Decreto 86/2015 de 25 de xuño, que establece o currículo de secundaria. 

Artigo 27 da Lei orgánica 2/2006. 

 

Lei Orgánica 8/2013 de mellora da calidade do ensino. 

 

 

Conscientes da responsabilidade que se transfire aos centros educativos, a presente programación do Departamento de 

Ciencias do IES “ÁLVARO CUNQUEIRO” recolle os principios fundamentais da política educativa vixente, así como 

as directrices metodolóxicas e procedementais para desenvolver un ensino de calidade. 
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INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

O Instituto de Educación Secundaria Álvaro Cunqueiro de Vigo é un centro público que ten ao redor de 40 anos de 

existencia, situado nun barrio periférico, próximo a outros centros educativos. Atópase perto dun polígono de vivendas 

en nacemento, sendo esta unha zona de expansión do centro urbano. 

 

 

O alumnado escolarizado no Centro, na súa maior parte, son fillos de traballadores da clase obreira; hai, non obstante, 

unha parte significativa deles que son fillos de profesionais liberais, de traballadores autónomos e, algúns, de pequenos 

empresarios. Recibimos tamén numerosos alumnos de familias desestructuradas ou entornos familiares conflictivos que 

conlevan riscos evidentes de fracaso escolar. En xeral trátase dun alumnado pouco motivado, con dificultades para 

organizar e analizar a súa propia aprendizaxe. 

 

 

A presente programación foi elaborada en base ás disposicións lexislativas vixentes: 

 

 

Durante o presente curso o departamento está formado polos profesores seguintes: 

 

• Margarita Niño Manzano, Xefa do Departamento, imparte:  Bioloxía e   Xeoloxía en 1º de Bac, Bioloxía en 

2º de Bac e  Xeoloxía en 2º de Bac. 

• Mª del Carmen Lorenzo Martínez, imparte: Anatomía Aplicada en 1º de Bac e Bioloxía e Xeoloxía en 1º de 

ESO. 

• Miguel Fernández Iglesias, imparte: Cultura científica en 1º de Bac, Bioloxía e Xeoloxía en 4º de ESO, 

Bioloxía e Xeoloxía en 3º de ESO. 

• Mª Trinidad Vázquez Aguiar, imparte: Bioloxía e Xeoloxía en 3º de ESO e Bioloxía e Xeoloxía en 1º de 

ESO. 

 

 

A EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

Coincide cun dos períodos máis importantes e críticos do desenvolvemento persoal: a adolescencia o cal implica 

importantes cambios. Este torrente de cambios inflúe de xeito notable no carácter dos rapaces e as rapazas, no seu 

comportamento e, por suposto, no rendemento escolar. 

 

Cada alumno/a posúe unhas pautas e un ritmo individual de crecemento, determinado polo seu ámbito sociocultural, 

que marca as diferenzas e a diversidade nun mesmo nivel de desenvolvemento. Non obstante, será útil repasar de forma 

moi xeral os trazos que definen a personalidade nesta etapa da adolescencia: 

 

- Aceleración do desenvolvemento físico: a puberdade maniféstase con fortes e imparables cambios físicos: aumentan a 

estatura e o peso, cambian a voz, teñen lugar importantes cambios nos órganos sexuais, aparece peluxe corporal e 

facial, desenvólvense os seos... Rapaces e rapazas viven este proceso preocupados pola súa imaxe, o que afecta, en 

ocasións, á súa autoestima. 

- Conflitos emocionais e egocentrismo: non é doado abandonar definitivamente a infancia; ao adolescente encantaríalle 

ser maior, pero asústano e desconcértano os rápidos cambios que experimenta. Non é estraño, polo tanto, que se 

produzan irregularidades no seu temperamento ou que experimente fortes emocións e sentimentos; todo iso, ademais, 

vivido xeralmente cun marcado egocentrismo. 

- Gran desenvolvemento das capacidades intelectuais e cognitivas: co inicio da puberdade, comeza a espertar o 

pensamento abstracto ou formal, é dicir, desenvólvese a capacidade para empezar a pensar de forma máis científica e 

reflexiva. Rapazas e rapaces serán cada vez máis capaces de realizar actividades que impliquen procesos de 

argumentación, formulación e comprobación de hipóteses e resolución de problemas. 

- Cambios nas relacións sociais: neste período prodúcese unha progresiva emancipación do ámbito familiar e aparece 

con forza o sentido da amizade e do grupo. Os adolescentes comezarán a compartir, con maior intensidade, metas, 

intereses e valores comúns. É o momento en que igualan a súa forma de vestir, as formas de expresión, os gustos 

musicais, etc., e empezan a mostrar interese polo sexo. 

 

O BACHARELATO 
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Contribuirá a desenvolver nos estudiantes as seguintes capacidades: 

 

- Desenvolver actitudes e hábitos de traballo asociados ó método científico, tales como: búsqueda de información, 

capacidade crítica, apertura a novas ideas e necesidade de verificación dos feitos. 

- Comprender os conceptos, leis, teorías e modelos máis importantes e xerais da Bioloxía  e Xeoloxía, que lles permitan 

adquirir unha visión global e unha formación científica básica para desenvolver estudios posteriores e aplicalos a 

situacións reais e cotiás. 

- Analizar hipótese e teorías contrapostas que permitan desenvolver o pensamento crítico e valorar as aportacións ó 

desenvolvemento da Bioloxía e a Xeoloxía. 

- Desenvolver hábitos de observación e descrición esenciais para o traballo do naturalista. 

- Interpretar globalmente os fenómenos da xeodinámica interna á luz da tectónica de placas. 

- Comprender o funcionamiento dos seres vivos como diferentes estratexias adaptativas ao medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DA AREA DE CIENCIAS 
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NATURAIS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

A Orde ECD/65/2015, 21 xaneiro fixa as competencias clave que os alumnos e alumnas deberán ter adquirido ao final 

da etapa, para poder lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de manera 

satisfactoria e ser quen de desenvolver un aprendizaxe permanente ao longo da súa vida. A materia de Bioloxía e 

Xeoloxía, tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria como no bacharelato, debe contribuír a que o alumnado 

desenvolva as competencias clave en cada etapa educativa, pondo especial atención na adquisición da competencia 

científica en todas as súas dimensións. 

 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 

A contribución desta materia á competencia en comunicación lingüística realízáse a través de: 

a) Configuración e transmisión das ideas e informacións sobre a natureza, que pon en xogo un modo específico de 

construcción do discurso. 

b) Adquisición da terminoloxía específica sobre os seres vivos, os obxectos e os fenómenos naturais. 

 

Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de textos científicos e o alumnado 

aprende a diferencialos doutros que non son científicos, cando se contrastan materiais escritos e audiovisuais de 

diferentes fontes, tanto descritivos como argumentativos, nun proceso que pasa pola identificación dos conceptos e 

ideas principais. Na resolución de problemas estimularase a lectura comprensiva a través da contextualización da 

situación, da identificación dos conceptos que aparecen e das relacións que se establecen entre os ditos conceptos e os 

datos. No ensino da área a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no uso da linguaxe, tanto no nivel 

descritivo como no interpretativo.  

 

Os descritores aos que lle dan prioridade  en cada competencia son os seguintes : 

• Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas para elaborar textos escritos e 

orais. 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 

 

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
 

Estas competencias está íntimamente asociada aos aprendizajes das Ciencias da Natureza e fortalecen algúns aspectos 

esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais para a vida. Nunha sociedade onde o impacto das 

matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a consecución e sostenibilidad do benestar social esixe 

condutas e toma de decisións persoais estrechamente vinculadas á capacidade crítica e visión razoada e razoable das 

persoas 

 

A utilización da linguaxe matemático para cuantificar os fenómenos naturais e para expresar datos sobre a natureza. 

Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de problemas desenvólvense capacidades 

para identificar e manexar variables, para organizar e representar datos obtidos de maneira experimental, para a 

interpretación gráfica das relacións entre eles, para realizar operacións con números e símbolos, para atopar as 

solucións correctas, para cuantificar as leis e principios científicos e para utilizar estratexias básicas na resolución. 

 

As competencias en ciencia e tecnoloxía capacitan a cidadáns responsables e respetuosos que desenvolven xuízos 

críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais e capacitan, 

basicamente, para identificar, suscitar e resolver situacións da vida cotiá persoal e social. Estas competencias inclúen 

actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía, o interese pola 

ciencia, o apoio á investigación científica e a valoración do coñecemento científico; así como o sentido da 

responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais e ás cuestións medioambientales e á adopción dunha 

actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nunha contorna natural e social.  
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Forma parte esencial desta dimensión competencial o coñecemento de canto afecta á alimentación, higiene e saúde 

individual e colectiva, así como a habituación a condutas e adquisición de valores responsables para o ben común 

inmediato e do planeta no seu globalidad. Desde a perspectiva xeolóxica e cosmogónica os saberes xeolóxicos, unidos 

aos coñecementos sobre a produción mineral e industrial, proporcionan, ademais de formación científica e social, 

valoracións sobre as riquezas do noso planeta que deben defenderse e acrecentarse. Así mesmo, o coñecemento do 

espazo exterior, do Universo do que formamos parte, estimula un dos compoñentes esenciais da actividade científica: a 

capacidade de asombro e a admiración ante os feitos naturais. 

 

Complementado o anterior, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica no 

eido da Investigación científica: o achegamento aos métodos propios da actividade científica e o uso correcto da 

linguaxe científica: expresión numérica, manexo de unidades, indicación de operacións, toma de datos, elaboración de 

táboas e gráficos, interpretación dos mesmos, secuenciación da información etc… 

 

• Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, formas 

xeométricas, criterios de medición, etc. 

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as repercusións para a vida futura. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que acontece ao noso 

redor e responder a preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

• Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

 

 

3. COMPETENCIA DIXITAL. 
 

O traballo científico ten tamén formas específicas para a búsqueda, recollida, selección, procesamento, representación 

da información, que se utiliza ademáis en moi diferentes formas:verbal, numérica, simbólica ou gráfica. 

 

Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións de tipo científico que achegan as tecnoloxías da información 

e a comunicación, foméntanse actitudes favorables ao emprego delas evitando o seu emprego indiscriminado. Cando se 

apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, cando se traballan representacións de datos por 

medio de programas informáticos, cando se realizan experiencias virtuais para contrastalas coas reais, cando 

serepresentan estruturas moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións problemáticas coa axuda dos 

ordenadores, desde a área estase a contribuír á competencia dixital. 

 

•   Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Empregar distintas fontes para a procura de información. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

 

 

4. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 
 

Os contidos asociados á forma de construir e transmitir o coñecemento científico constitúen unha oportunidade para o 

desenvolvemento desta competencia. 

 

O desenvolvemento desta competencia desde o ámbito científico e tecnolóxico, nun mundo en continuo e acelerado 

cambio, implica espertar inquedanzas e motivacións cara á aprendizaxe permanente. Cando afloran as ideas previas do 

alumnado sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa que se está a promover que as alumnas e os 

alumnos sexan conscientes do seus propios coñecementos e limitacións. Pódese empregar a historia da ciencia para que 

os estudantes non caian no desánimo de estar case sempre errados nas súas concepcións, cando ata os máis grandes 

científicos experimentaron erros e resistencias ás novas ideas. 

 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

• Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de aprendizaxe. 

• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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5. COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS. 
 

O papel da ciencia é básico na preparación de futuros cidadáns dunha sociedade democrática para a súa participación 

activa na toma de decisións. Por outra banda, o coñecemento de como se produciron determinados debates que 

resultaron esenciais para o avance da ciencia, contribúe a entender mellor cuestións que son importantes para 

comprender a evolución da sociedade en épocas pasadas e analizar a sociedade actual. 

 

En relación coa competencia social e cidadá, esta área trata de dotar o alumnado das habilidades necesarias para 

comprender a problemática actual en relación coa súa persoa, co resto da sociedade e co planeta. 

 

A aproximación do currículo á situación concreta na cal se vive facilita a participación activa do alumnado en 

actividades que impliquen esa cidadanía responsable. As ciencias da natureza contribúen a coñecer e aceptar o 

funcionamento do corpo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e ser críticos cos 

hábitos sociais pouco saudables e a contribuír á conservación e mellora do ambiente. Os debates históricos sobre as 

diferentes concepcións dos fenómenos que afectan as persoas serven para traballar habilidades sociais relacionadas coa 

participación, cooperación e poñerse en lugar dos outros, aceptar diferenzas,respectar os valores, crenzas e incluso a 

diversidade de culturas. 

 

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

• Mostrar dispoñibilidade para participar activamente en ámbitos de participación establecidos. 

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

 

 

6. SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR. 
 

Implica a capacidade de transformar as ideas en actos, adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber 

elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin 

de alcanzar o obxectivo previsto. A ciencia é potenciadora do espíritu crítico nun sentido máis profundo: a aventura que 

supón enfrentarse aproblemas abertos e participar na construcción tentativa de solucións. 

 

Require abordar a capacidade creadora e de innovación: creatividade e imaxinación; autocoñecemento e autoestima; 

autonomía e independencia; interese e esforzo; espírito emprendedor; iniciativa e innovación. 

 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 

 

7. CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS. 

 

É positivo incidir en coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respetuosa, as 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecimiento e goce persoal e consideralas 

como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. A contribución da área á competencia cultural e artística: na expresión 

das ideas, conceptos e principios das ciencias da natureza empréganse, de xeito creativo, diferentes códigos artísticos 

para representar fenómenos ou situacións dun xeito comprensible. Desde a área de ciencias contribúese a desenvolver 

esta competencia cando se promove a presentación das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se lles deixa ás 

alumnas e aos alumnos a liberdade de elixir os ditos formatos estéticos e artísticos, cando se utilizan os museos de 

ciencias para espallar os xeitos de pensar ou facer doutras culturas, ou nas exposicións relacionadas co ámbito 

científico, como medio de coñecer, comprender e desfrutar do coñecemento científico. O desenvolvemento desta 

competencia supón actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e respecto polas diferentes manifestacións 

artísticas e culturais, e pola conservación do patrimonio. 

 

Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado desenvolver as 

competencias clave, así como as estratexias do método científico. Realizaránse tarefas en grupo que supoñan compilar e 

organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións e defender as opinións propias en debates 

na aula etc. O alumnado deberá desenvolver a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación en 
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público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar actitudes conducentes á reflexión e á análise 

sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se 

suscitan, e coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de laboratorio 

 

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e gusto pola estética no ámbito 

cotián. 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVOS 
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__________________________________________________________________________________ 
 

 

OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

 

Se ben cada unha das áreas que compoñen o currículo da Educación Secundaria establece os seus propios obxectivos 

xerais, todas as áreas curriculares teñen como marco de referencia os obxectivos xerais da etapa. Estes obxectivos 

identifícanse coas capacidades que os alumnos e as alumnas desenvolverán ao longo da etapa, como resultado da acción 

educativa intencionalmente planificada. 

 

Ao longo da ESO o alumnado deberá acadar ademáis os seguintes 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 cos demais, así 

como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os 

conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos 

coñecementos. 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 distintas disciplinas, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 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 complexos, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudio da literatura. 

 

i ) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de xeito apropiado. 

 

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. 

 

ñ) 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. 
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o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da 

identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 

que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 

OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

 

No marco da LOMCE, o bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 

humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con 

responsabilidade e competencia. Asimesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educación superior. 

Contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

 

a) Exercer a ciudadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 

inspirada polos valores da Constitución así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construcción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez personal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver 

o espíritu crítico. Prever e resolver pacíficamente os conflitos personales, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente as 

desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación das personas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamnto do 

aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento personal. 

e) Dominar a lingua tanto na sua expresión oral como escrita. 

f ) Expresarse con fluidez e corrección. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo contemporáneo, seus antecedentes históricos e os principais 

factores da sua evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e a mellora da sua contorna social. 

i ) Acceder aos coñecementos científicos e tecnológicos fundamentais. 

j ) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 

valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como 

afianzar a sensibilidade e o respecto hacia o medio ambiente. 

k) Afianzar o espíritu emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l ) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación  e 

enriquecimiento cultural. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DE CONTIDOS 
__________________________________________________________________________________ 
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O termo "contidos" fai referencia ao conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao 

logro dos obxectivos da etapa, e á adquisición de competencias. Expresa os elementos culturais cuxos coñecementos se 

consideran especialmente relevantes para potenciar e promover o desenvolvemento integral do alumnado. Dous 

aspectos esenciais destacan na consideración dos contidos educativos: 

a) O papel da sociedade para determinar o que merece ser aprendido. 

b) O carácter instrumental dos contidos. 

 

A distribución da secuenciación de contidos curriculares por cursos supón fixar niveis de aprendizaxe que faciliten o 

desenvolvemento das capacidades perseguidas nos obxectivos da etapa. A secuenciación establecida nos permite 

comprender con claridade cales son os contidos de cada curso e con que grao de profundidade deben ser tratados. 

 

Para a organización e secuencia dos contidos, tivéronse en conta os seguintes criterios: 

- A adecuación ao nivel de desenvolvemento do alumnado. 

- A adecuación aos coñecementos previos do alumno e da alumna. 

- O equilibrio necesario entre os contidos educativos e as capacidades do alumnado. 

- A interrelación significativa dos contidos escolares. 

- A continuidade e progresión dos contidos de aprendizaxe. 

- A lóxica interna da materia. 

 

Os contidos que se imparten están orientados a que o alumnado adquira as bases propias da cultura científica. 

 

Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e a súa interacción coa 

Terra, incidindo na importancia que a conservación do ambiente ten para todos os seres vivos. Tamén a saúde e a súa 

promoción. O principal obxectivo é que o alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar o 

seu corpo a nivel tanto físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información e ante 

actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, social e psicolóxico. Preténdese 

tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente polas repercusións que 

ten sobre a súa saúde. Así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das consecuencias que 

estas teñen na súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no impacto 

da calidade de vida das persoas. 

 

Os bloques "Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica" e o bloque “Proxecto de investigación", 

comúns a primeiro e a terceiro de ESO, son o marco de referencia no desenvolvemento do currículo. 

 

A Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO parte do mundo macroscópico, máis concreto, observable e identificable 

polo alumnado (como a Terra no Universo, a biodiversidade no planeta Terra e os ecosistemas), para se achegar en 

terceiro de ESO a un nivel máis abstracto (estudo microscópico da célula, o ser humano e a saúde, o relevo terrestre e a 

súa evolución). 

 

Finalmente, en cuarto curso de ESO iníciase o alumnado nas grandes teorías que permitiron o desenvolvemento máis 

actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da evolución), para finalizar co estudo dos 

ecosistemas, as relacións tróficas entre os niveis e a interacción dos organismos entre eles e co medio, así como a súa 

repercusión na dinámica e na evolución dos devanditos ecosistemas. 

 

No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, analizando con maior 

detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que nela inflúen, así como o 

comportamento da Terra como un planeta en continua actividade. 

 

A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase na composición, na 

estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos movementos das placas e as súas 

consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, magmatismo, riscos xeolóxicos, etc.) e finalizar co estudo da 

xeoloxía externa. 

 

A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición química, organización celular 

e estudo dos tecidos animais e vexetais). Tamén se desenvolve e completa nesta etapa o estudo da clasificación e a 

organización dos seres vivos, e moi en especial desde o punto de vista do seu funcionamento e da adaptación ao medio 

en que habitan. 
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Bioloxía e Xeoloxía  de 1º ESO 
 
CONTIDOS ORGANIZADOS EN BLOQUES, RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS CLAVE E 

SECUENCIADOS TRIMESTRALMENTE 

 
Bloques 

Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

A Terra no universo 

A biodiversidade no planeta Terra 

Os ecosistemas 

Proxecto de investigación 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. Integrado en todos os bloques 

 

Contidos 

O vocabulario científico na expresión oral e escrita. 

A metodoloxía científica. Características básicas. A experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e selección de 

información a partir da selección e recollida de mostras do medio natural ou doutras fontes. Planificación e realización 

do traballo experimental, e interpretación dos seus resultados. 

Normas de seguridade no laboratorio, e coidado dos instrumentos e do material 

 

Estándares de aprendizaxe. 

 Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase de forma correcta tanto oralmente como 

por escrito.  

 Busca, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes.  

 Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes.  

  Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e argumentar sobre problemas 

relacionados.  

  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, respectando e coidando os instrumentos e o material 

empregado.  

 Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental: utiliza tanto instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe as súas 

observacións e interpreta os seus resultados. 

 

Bloque 2. A Terra no universo 

(Temas: 8, 9. 10, 11 e 12) 

 

Contidos 

Os principais modelos sobre a orixe do universo.  

Características do sistema solar e dos seus compoñentes.  

O planeta Terra. Características. Movementos: consecuencias e movementos.  

A xeosfera. Estrutura e composición de codia, manto e núcleo.  

Os minerais e as rochas: as súas propiedades, características e utilidades.  

A atmosfera. Composición e estrutura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadoiro. Importancia da atmosfera para 

os seres vivos.  

A hidrosfera. A auga na Terra. Auga doce e auga salgada: importancia para os seres vivos. Ciclo da auga. 

Contaminación da auga doce e salgada.  

 

Estándares de aprendizaxe. 

  Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 

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

  Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o desenvolvemento da vida nel, e que non se 

dan nos outros planetas. 

  Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 

  Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a posición dos astros, e deduce a súa importancia 

para a vida. 

 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. 
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  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. 

  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. 

  Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferencialos. 

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

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

  Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera. 

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

  Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que sustentan o papel protector da atmosfera para os 

seres vivos. 

  Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa 

solución. 

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

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

Terra. 

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

 Comprende e identifica o significado da xestión sustentable da auga doce, e enumera medidas concretas que 

colaboren nesa xestión. 

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

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

 

Tema 8: O universo e a Terra 

Os principais modelos sobre a orixe do universo.  

Características do sistema solar e dos seus compoñentes.  

O planeta Terra. Características. 

Movementos: consecuencias e movementos. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  O Universo. 

-  O concepto de universo. 

-  Xeocentrismo e 

heliocentrismo. 

-  O universo en expansión e o 

Big-Bang. 

-  Os compoñentes do 

universo: galaxias, 

nebulosas e estrelas. 

- Concepto de ano luz 

-  O sistema solar. 

-  A unidade astronómica. 

-  Os compoñentes do sistema 

solar: o Sol, os planetas, os 

satélites e outros corpos 

celestes. 

-  A orixe do sistema solar 

-  A Terra como planeta. 

  1.  Coñecer os principais 

modelos do universo 

propostos ao longo da 

historia e explicar o modelo 

de universo en expansión. 

  1.1.  Coñece o modelo 

xeocéntrico e o modelo 

heliocéntrico, e sitúaos no 

seu contexto histórico. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Explica o concepto actual de 

universo en expansión e a 

teoría do Big-Bang, e 

coñece os seus principais 

compoñentes: galaxias, 

nebulosas e estrelas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer os compoñentes do 

sistema solar e explicar a 

súa orixe. 

  2.1.  Explica o concepto de 

unidade astronómica. CMCT 
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-  A forma da Terra. 

-  A situación da Terra no 

sistema solar. 

-  O movemento de rotación. A 

sucesión do día e da noite. 

-  O movemento de 

translación. As estacións do 

ano. 

-  A Lúa, o noso satélite. 

-  As características da Lúa. 

-  Os movementos de rotación 

e de translación. 

-  As fases da Lúa. 

-  As eclipses de Lúa e de Sol. 

-  As mareas. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

comunicación e mantemento 

dunha actitude favorable 

cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre os seres 

vivos. 

- Uso de estratexias para tratar 

a información, convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

  2.2.  Describe as características do 

Sol, dos planetas, dos 

satélites e doutros corpos 

celestes que constitúen o 

sistema solar. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.3.  Explica a orixe do sistema 

solar. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  3.  Estudar as características da 

Terra como planeta, 

describir os seus 

movementos e explicar as 

consecuencias destes. 

  3.1.  Describe a forma da Terra e 

coñece a súa situación no 

sistema solar. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Describe o movemento de 

rotación da Terra e a súa 

consecuencia: a existencia 

do día e da noite. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  3.3.  Explica o movemento de 

translación da Terra e a súa 

consecuencia: as estacións 

do ano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  4.  Coñecer as características da 

Lúa e os efectos que 

produce sobre a Terra. 

  4.1.  Describe as características da 

Lúa e explica os seus 

movementos e as súas 

fases. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  4.2.  Define o concepto de eclipse 

e explica as eclipses de Lúa 

e as eclipses de Sol. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.3.  Define marea, preamar e 

baixamar, e explica as 

causas que orixinan as 

mareas 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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datos dunha 

experimentación. 

-  Coñecemento e uso de 

materiais, técnicas e 

recursos expresivos. 

  5.  Comprender informacións 

e adquirir vocabulario 

específico, expresar 

coñecementos e opinións 

de forma oral e escrita, e 

mostrar interese pola 

lectura de textos. 

  5.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 

obtidas ao longo da 

unidade, adquire 

vocabulario específico , 

expresa coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese 

pola lectura de textos.   

CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.  Coñecer e usar de forma 

responsable as TIC, usar 

estratexias para tratar a 

información, convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participar de 

forma activa no propio 

proceso de aprendizaxe. 

  6.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 

esquema da unidade, e 

utiliza os recursos dixitais 

con interese e 

responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora de 

afrontar os problemas e de 

defender opinións, e 

desenvolver actitudes de 

respecto e colaboración á 

hora de traballar en 

grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta os 

erros ao autoavaliarse, 

persevera nas tarefas de 

recuperación e participa 

activamente nos exercicios 

de aprendizaxe 

cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

  8.  Realizar un traballo 

experimental con axuda 

dun guión de prácticas, 

describindo a súa 

execución e interpretando 

os seus resultados. 

  8.1.  Desenvolve con autonomía 

a planificación do traballo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos 

ópticos de recoñecemento 

como material básico de 

laboratorio, 

argumentando o proceso 

experimental seguido, 

describindo as súas 

observacións e 

interpretando os seus 

resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

   9.  Utilizar diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de 

creacións propias. 

  9.1.  Utiliza materiais e recursos 

artísticos para a realización 

de debuxos dos 

movementos da Terra e da 

Lúa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 
NOTA:  Os criterios de avaliación que figura no Tema 8 cos números 5, 6, 7 e 8; os estándares de aprendizaxe 5.1., 6.1., 7.1., e 8.1; así como as  

competencias clave correspondentes estarán presentes en cada unha das unidades. O criterio da avaliación 8  e o estándar 8.1, aplicaranse cando as 

prácticas de laboratorio o permitan. 
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Tema 9: A atmósfera 

A atmosfera. Composición e estrutura. 

Contaminación atmosférica. 

Efecto invernadoiro. 

Importancia da atmosfera para os seres vivos. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A atmosfera: composición e 

estrutura. 

-  As funcións da atmosfera. 

-  A contaminación 

atmosférica: os 

contaminantes, os seus 

efectos e medidas para 

reducilos. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición de 

vocabulario, uso da lingua 

como instrumento de 

comunicación e mantemento 

dunha actitude favorable 

cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre os seres 

vivos. 

-  Uso de estratexias para tratar 

a información, convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dunha 

experimentación. 

-  Coñecemento e uso de 

materiais, técnicas e 

recursos expresivos. 

  1.  Coñecer os principais 

compoñentes que hai na 

atmosfera e as capas que 

nela se diferencian. 

  1.1.  Coñece cales son os 

principais gases que hai na 

atmosfera, a súa abundancia 

e a función que realiza cada 

un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Identifica as capas que se 

diferencian na atmosfera e 

describe as súas 

características. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer as principais 

funcións que desempeña a 

atmosfera: protectora, fonte 

de gases necesarios para os 

seres vivos e reguladora da 

temperatura terrestre. 

  2.1.  Explica o papel protector da 

atmosfera fronte ás 

radiacións solares e ao 

impacto de meteoritos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Coñece que gases 

atmosféricos son necesarios 

para a vida e o papel que 

desempeñan. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  2.3.  Describe o efecto 

invernadoiro, mediante o 

cal a atmosfera regula a 

temperatura da superficie 

terrestre. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer que é a 

contaminación atmosférica, 

os tipos de contaminantes 

que hai, os seus efectos 

sobre os seres vivos e o 

medio, e as medidas para 

reducilos. 

  3.1.  Coñece o fenómeno da 

contaminación atmosférica 

e os principais 

contaminantes que a 

causan. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Explica os efectos da 

contaminación atmosférica 

e as consecuencias que 

teñen para os seres vivos e 

o medio. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  3.3.  Describe as medidas contra a 

contaminación atmosférica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE, 

CSC 
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  4.  Utilizar diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de 

creacións propias. 

  4.1.  Utiliza materiais e recursos 

artísticos para realizar 

exposicións para a toma de 

conciencia sobre a 

contaminación atmosférica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 10: A Hidrosfera 
A hidrosfera. 

A auga na Terra. 

Auga doce e auga salgada: importancia para os seres vivos. 

Contaminación da auga doce e salgada. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A auga da hidrosfera. 

-  A distribución da auga na 

Terra. 

-  O ciclo da auga. 

-  Como consumimos a auga? 

-  A xestión sostible da auga. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición de 

vocabulario, uso da lingua 

como instrumento de 

comunicación e mantemento 

dunha actitude favorable 

cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre os seres 

vivos. 

-  Uso de estratexias para tratar 

a información, convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

  1.  Coñecer os estados nos que 

se encontra a auga na Terra 

e as propiedades que a fan 

indispensable para a vida. 

  1.1.  Describe os estados nos que 

se pode encontrar a auga. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Coñece as propiedades máis 

importantes da auga. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Distinguir entre as augas dos 

océanos, as dos mares e as 

continentais. 

  2.1.  Describe a importancia dos 

océanos e dos mares na 

regulación do clima e como 

hábitat de seres vivos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2  Diferencia os tipos de augas 

continentais. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Detallar como se leva a cabo 

o ciclo da auga na natureza. 

  3.1.  Coñece o ciclo da auga e 

explica os cambios de 

estado que se producen 

neste.   

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Describir o uso da auga que 

fai o ser humano e valorar a 

importancia de non 

contaminar a auga. 

  4.1.  Relaciona as alteracións e o 

uso que se fai da auga coas 

consecuencias que pode ter 

para a vida na Terra. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  5.  Describir en que consiste 

unha xestión sostible da 

auga e como xestionala de 

forma sostible. 

  5.1.  Coñece as actuacións que 

deben realizarse para 

xestionar a auga de forma 

sostible.   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE, 

CSC 
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grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dunha 

experimentación. 

-  Coñecemento e uso de 

materiais, técnicas e 

recursos expresivos. 

 

6.  Utilizar diversos materiais 

técnicos, códigos e recursos 

artísticos na realización de 

creacións propias. 

6.1.  Utiliza materiais e recursos 

artísticos para a realización 

das actividades da unidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 11 e 12: A Xeosfera os minerais e as rochas 

A xeosfera. 

Estrutura e composición de codia, manto e núcleo.  

Os minerais e as rochas: as súas propiedades, características e utilidades. 

  

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Como é a Terra  

-  Capas que se diferencian na 

Terra. 

-  O relevo da xeosfera. 

-  As capas da xeosfera  

-  A litosfera e as placas 

litosféricas. 

-  Os compoñentes da codia 

terrestre: 

-  Os minerais. 

-  As propiedades dos 

minerais. 

-  A clasificación dos 

minerais. 

-  Os minerais que utilizamos: 

-  Os cristais. 

-  Os minerais non metálicos 

de uso industrial. 

-  Os minerais metálicos. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

comunicación e 

mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre a xeosfera e 

os minerais que a 

constitúen. 

-  Uso de estratexias para 

tratar a información, 

  1.  Coñecer as capas que se 

diferencian na Terra. 

  1.1.  Coñece as distintas capas 

que hai na Terra e sabe cal 

é a súa composición. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Identificar as distintas 

formas do relevo que 

aparecen na xeosfera tanto 

nas zonas emerxidas como 

nas somerxidas. 

  2.1.  Recoñece e describe as 

formas de relevo das zonas 

emerxidas e somerxidas da 

xeosfera. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer as capas que se 

diferencian na xeosfera e 

explicar as características 

da litosfera. 

  3.1.  Coñece as capas que forman 

a xeosfera e sabe cales son 

as súas características. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Comprende que é a litosfera 

e que son as placas 

litosféricas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Comprender que é un 

mineral e saber a súa 

relación coas rochas. 

  4.1.  Comprende as características 

que debe ter unha 

substancia para ser 

considerada mineral. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

 

  5.  Coñecer as principais 

propiedades dos minerais 

que permiten a súa 

identificación. 

  5.1.  Coñece as principais 

propiedades dos minerais e 

é capaz de utilizalas para 

identificar distintas mostras 

de minerais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

 

  6.  Recoñecer os principais 

grupos nos que se clasifican 

os minerais. 

  6.1.  Coñece os grupos nos que se 

clasifican os minerais e 

identifica exemplares de 

cada un deles 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

  7.  Coñecer os principais 

minerais da xeosfera que 

utilizamos e cales son as 

  7.1.  Identifica os principais 

minerais da xeosfera que 

utilizamos e describe cales 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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convertela en coñecemento 

propio e aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en Biol.  e 

Xeoloxía: obtención e 

selección de información a 

partir da selección e 

recollida de datos dunha 

experimentación.. 

súas aplicacións. son as súas aplicacións. CSC 

8..  Elaborar traballos con 

pulcritude e sentido 

estético. 

8.2..  Utiliza imaxes e debuxos das 

capas da xeosfera e dos 

minerais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os compoñentes da codia 

terrestre: as rochas. 

-  Concepto de rocha. 

-  Propiedades das rochas. 

-  Tipos de rochas.  

-  As rochas magmáticas. 

- Tipos de rochas magmáticas. 

-  As rochas metamórficas. 

-  Tipos de rochas 

metamórficas. 

-  As rochas sedimentarias. 

-  Tipos de rochas 

sedimentarias. 

-  O carbón e o petróleo. 

-  A utilización das rochas. 

-  As rochas que utilizamos. 

-  A extracción dos recursos da 

xeosfera. 

-  O uso dos combustibles 

fósiles. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

comunicación e 

mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre as rochas. 

-  Uso de estratexias para 

tratar a información, 

convertela en coñecemento 

  1.  Saber que é unha rocha, 

recoñecer as propiedades 

que serven para a súa 

identificación e coñecer os 

principais grupos que 

existen. 

  1.1.  Sabe que é unha rocha, 

coñece as súas propiedades 

e os diferentes grupos que 

hai. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer que son as rochas 

magmáticas e diferenciar os 

principais grupos. 

  2.1.  Define que é unha rocha 

magmática, recoñece os 

grupos nos que se dividen e 

identifica as rochas máis 

representativas de cada un 

deles. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer como se forman as 

rochas metamórficas e 

diferenciar os principais 

grupos. 

  3.1.  Explica como se forman as 

rochas metamórficas, 

coñece os grupos nos que 

se dividen e identifica os 

representantes máis 

frecuentes de cada un 

deles. 

CLL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Diferenciar os principais 

grupos de rochas 

sedimentarias e os 

principais tipos de 

combustibles fósiles. 

  4.1.  Coñece os grupos nos que se 

dividen as rochas 

sedimentarias e identifica 

os principais exemplares de 

cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.2.  Comprende como se 

orixinan os combustibles 

fósiles e cal é a súa 

utilización. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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propio e aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e Xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dunha 

experimentación. 

. 

 

  5. Coñecer as principais rochas 

que utilizamos, as súas 

aplicacións e a súa 

explotación. 

 

 

 

 

 

6.Elaborar traballos con 

pulcritude e sentido 

estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  5.1.  Coñece as principais rochas 

da xeosfera que utilizamos 

e cales son as súas 

principais aplicacións. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.2.  Describe os distintos 

procesos que se utilizan 

para extraer os recursos da 

xeosfera.  

 

 

6.1.Utiliza imaxes e debuxos das 

rochas para realizar 

presentacións. 

.   

   

.  

 

CCL, 

CMCT, 

CD  

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra. 

(Tema 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

 

Contidos 

A biosfera. Características que fixeron da Terra un planeta habitable 

A célula. Características básicas das células procariotas e eucariotas, e das animais e vexetais. 

Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 

Sistemas de clasificación dos seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

Reinos dos seres vivos: moneras, protoctistas, fungos, metáfitas e metazoos. 

Invertebrados: poríferos, celentéreos, anélidos, moluscos, equinodermos e artrópodos. Características anatómicas e 

fisiolóxicas. 

Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. Características anatómicas e fisiolóxicas. 

Plantas: mofos, fentos, ximnospermas e anxiospermas. Características principais e as súas funcións de nutrición, 

relación e reprodución. 

 

Estándares de aprendizaxe. 

 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. 

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

  Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico. 

  Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen. 

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

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

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

 Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas ou de interese especial por seren especies en 

perigo de extinción ou endémicas. 

  Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas estruturas nos animais e nas plantas máis 

comúns. 

  Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas galegos. 

 

Tema 1: A vida na Terra 

A biosfera. 

Características que fixeron da Terra un planeta habitable. 

A célula. Características básicas das células procariotas e eucariotas, e das animais e vexetais. 

Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 

Sistemas de clasificación dos seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

Reinos dos seres vivos: moneras, protoctistas, fungos, metáfitas e metazoos. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  As condicións da Terra que 

permiten a vida. 

-  Temperaturas suaves. 

-  Auga en estado líquido. 

-  Presenza de gases 

imprescindibles (O2 e CO2).  

-  Existencia dun soporte 

sólido. 

-  As características dos seres 

vivos. 

-  Os compoñentes químicos: 

as biomoléculas inorgánicas 

e orgánicas. 

-  As funcións vitais: 

nutrición, relación e 

reprodución. 

-  As células e os seus tipos. 

-  A teoría celular. 

-  As características comúns a 

todas as células. 

-  A célula procariota. 

-  A célula eucariota animal e 

a célula eucariota vexetal. 

-  A clasificación dos seres 

vivos seguindo criterios 

naturais. 

-  O concepto de taxonomía e 

os principais taxons. 

-  O concepto de especie. 

-  O nome vulgar e o nome 

científico. A nomenclatura 

binomial. 

-  A organización dos seres 

vivos. 

-  Os organismos unicelulares 

e pluricelulares: tecidos, 

  1.  Describir as características 

da Terra que fan posible a 

vida. 

  1.1.  Valora a importancia da 

existencia de temperaturas 

suaves e de auga líquida 

para a vida. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  1.2.  Recoñece a necesidade de 

O2, de CO2 e do solo como 

soportes para o 

desenvolvemento da vida. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer as características 

comúns a todos os seres 

vivos. 

  2.1.  Recoñece que todos os seres 

vivos están formados polas 

mesmas substancias e por 

células. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Explica as tres funcións 

vitais: nutrición, relación e 

reprodución. Diferencia 

entre nutrición autótrofa e 

heterótrofa e entre 

reprodución sexual e 

asexual. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer a teoría celular e 

diferenciar os distintos tipos 

de células. 

  3.1.  Enuncia os principios da 

teoría celular. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  3.2.  Cita as características 

comúns a todas as células e 

establece as diferenzas 

entre as células procariotas 

e as eucariotas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CCEC 
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órganos e aparatos ou 

sistemas. 

-  Os niveis de organización. 

-  Os cinco reinos. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

comunicación e 

mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre os seres 

vivos. 

-  Uso de estratexias para 

tratar a información, 

convertela en coñecemento 

propio e aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dunha 

experimentación. 

-  Coñecemento e uso de 

materiais, técnicas e 

recursos expresivos. 

  3.3  Establece as diferenzas entre 

a célula animal e a vexetal. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  4.  Explicar os criterios para 

clasificar os seres vivos. 

  4.1.  Define taxonomía e coñece 

os principais taxons. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.2.  Coñece o concepto de 

especie e como se nomean 

as especies. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Diferenciar os niveis de 

organización dos seres 

vivos e coñecer a 

clasificación en cinco 

reinos. 

  5.1.  Identifica os niveis de 

organización dos seres 

vivos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.2.  Enumera as características 

dos cinco reinos: o tipo 

celular, o nivel de 

organización e o tipo de 

nutrición. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.  Comprender informacións, 

adquirir vocabulario sobre 

os seres vivos, expresar 

coñecementos e opinións de 

forma oral e escrita, e 

mostrar interese pola lectura 

de textos. 

  6.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 

obtidas ao longo da 

unidade, adquire 

vocabulario sobre os seres 

vivos, expresa 

coñecementos e opinións 

de forma oral e escrita, e 

mostra interese pola lectura 

de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

   

7. Utilizar diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de 

creacións propias. 

   

7.1.Utiliza materiais e recursos 

artísticos para a 

participación no concurso 

de debuxo sobre as células 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC  

   
 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 2: Moneras, Protoctistas e Fungos 

Moneras, Protoctistas e Fungos 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 
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-  O reino moneras: as 

bacterias, funcións vitais e 

tipos. 

-  As bacterias, as persoas e 

o medio: bacterias 

prexudiciais e 

beneficiosas. 

-  O reino protoctistas: 

características e grupos 

que inclúe. 

-  Os protozoos: 

características xerais e 

relación coas persoas e co 

medio. 

-  As algas: características 

xerais e relación coas 

persoas e co medio. 

-  O reino dos fungos: 

características xerais. 

-  Os tipos de fungos. 

-  Os fungos, as persoas e o 

medio: beneficios e 

prexuízos que ocasionan 

os fungos. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento 

de comunicación e 

mantemento dunha 

actitude favorable cara á 

lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre as 

moneras, os pro-toctistas e 

os fungos. 

-  Uso de estratexias para 

tratar a información, 

convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso 

de aprendizaxe. 

  1.  Coñecer as características dos 

seres máis representativos 

do reino monera, e os 

efectos beneficiosos e 

prexudiciais que estes seres 

teñen sobre outros seres 

vivos e as persoas. 

  1.1.  Describe as funcións vitais das 

bacterias. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2  Identifica os diferentes tipos de 

bacterias. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  1.3.  Coñece os efectos que as 

bacterias teñen sobre outros 

seres. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

  2.  Coñecer as características 

xerais dos protozoos e das 

algas, describir as 

semellanzas e diferenzas 

existentes entre eles e 

identificar os efectos 

beneficiosos e prexudiciais 

que lles  ocasionan a outros 

seres vivos e ao ser humano. 

  2.1.  Describe as características dos 

protozoos e coñece os efectos 

que teñen para as persoas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  2.2  Describe as características das 

algas e coñece os efectos 

beneficiosos que teñen para o 

ser humano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Recoñece as semellanzas e as 

diferenzas existentes entre os 

protozoos e as algas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Describir as características 

xerais dos fungos, identificar 

os principais tipos e coñecer 

os principais beneficios e 

prexuízos que ocasionan. 

  3.1.  Describe as características dos 

fungos e identifica os principais 

grupos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Coñece os beneficios e os 

prexuízos que os fungos teñen 

para o ser humano. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

4. Utilizar diversos materiais, 4.1.Utiliza materiais e recursos 
CCL, 
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-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar 

en grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dunha 

experimentación. 

-  Coñecemento e uso de 

materiais técnicos e 

recursos expresivos. 

técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de 

creacións propias 

artísticos para realizar debuxos 

de bacterias, protozoos, algas e 

fungos. 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

    
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 3: Plantas: mofos, fentos, ximnospermas e anxiospermas. Características principais e as súas funcións de 

nutrición, relación e reprodución. 

Características. Funcións: nutrición, relación e reproducción. 

Clasificación. 

Plantas.. persoas e o medio. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  O reino plantas. 

Características xerais. 

-  A nutrición nas plantas. 

-  A relación nas plantas. 

-  A reprodución asexual nas 

plantas. 

-  A reprodución alternante nas 

plantas sen semente. 

-  A reprodución sexual nas 

plantas con sementes. 

-  A clasificación das plantas. 

As espermatófitas. 

-  A clasificación das plantas. 

As plantas sen semente. 

-  As plantas, as persoas e o 

medio. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición de 

vocabulario, uso da lingua 

como instrumento de 

comunicación e mantemento 

  1.  Diferenciar as características 

xerais das plantas, as súas 

funcións vitais e a súa 

clasificación. 

  1.1.  Coñece as características 

xerais das plantas e 

describe cada unha das súas 

partes. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  1.2.  Describe as funcións vitais 

das plantas. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.3.  Coñece a clasificación das 

plantas. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Analizar como se leva a cabo 

a nutrición nas plantas. 

  2.1.  Describe como se produce a 

obtención de nutrientes. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  2.2.  Identifica onde e como se 

produce a fotosíntese. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 
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dunha actitude favorable 

cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre as plantas. 

-  Uso de estratexias para tratar 

a información, convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dunha 

experimentación. 

-  Coñecemento e uso de 

materiais técnicos e recursos 

expresivos. 

 

  2.3.  Coñece o proceso da 

respiración na planta, onde 

se realiza e os produtos que 

utiliza e produce. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.4.  Esquematiza como se 

distribúen o zume bruto e o 

zume elaborado pola planta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CCEC 

  2.5.  Coñece cales son as 

substancias de refugallo 

que expulsan as plantas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer como se leva a cabo 

a función de relación nas 

plantas. 

  3.1.  Describe como reaccionan as 

plantas ante os estímulos. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Distingue entre tropismos e 

nastias, e sabe poñer 

exemplos destes. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.3  Coñece a modificación de 

procesos vitais das plantas 

como reacción a algúns 

estímulos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Comprender e recoñecer os 

tipos de reprodución asexual 

nas plantas. 

  4.1.  Coñece as formas de 

reprodución asexual das 

plantas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.2.  Sabe poñer exemplos de 

reprodución asexual de 

plantas que se encontran no 

ámbito máis próximo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  5.  Coñecer como se leva a cabo 

a reprodución alternante nas 

plantas sen sementes. 

  5.1.  Identifica a fase sexual e a 

asexual da reprodución 

alternante. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.2.  Esquematiza os pasos que se 

producen nun organismo no 

que ten lugar a reprodución 

alternante. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC, 

CAA 

  6.  Detallar a reprodución sexual 

das plantas con sementes. 

  6.1.  Identifica as etapas das que 

consta a reprodución 

sexual. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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  6.2.  Describe as partes da flor e 

debúxaas. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  6.3.  Comprende e diferencia a 

polinización e os seus tipos. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.4.  Explica como se produce a 

fecundación. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.5.  Coñece como se forma a 

semente e o froito e como 

se produce a dispersión e a 

xerminación das sementes. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.  Coñecer como se clasifican 

as plantas espermatófitas. 

  7.1.  Establece as diferenzas entre 

ximnospermas e 

anxiospermas, fixándose 

nalgunhas características 

como as follas e as flores. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.  Establecer a clasificación das 

plantas sen sementes. 

  8.1.  Sabe as diferenzas existentes 

entre os mofos e os fentos. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  9.  Valorar a relación entre as 

plantas, as persoas e o 

medio. 

  9.1.  Describe a importancia 

económica das plantas máis 

comúns do seu ámbito, así 

como a súa utilidade para o 

medio. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 4: Características xerais e función dos animais 

Características. Funcións: nutrición, relación e reproducción. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Que caracteriza os animais? 

-  A nutrición nos animais: a 

obtención de nutrientes. 

-  A nutrición nos animais: a 

respiración. 

  1.  Coñecer as características 

xerais dos animais. 

  1.1.  Coñece a existencia dunha 

gran variedade de animais, 

cales son as súas funcións 

vitais e establece as 

diferenzas entre 

invertebrados e vertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  A nutrición nos animais: a 

circulación e a excreción. 

-  A relación nos animais: os 

receptores. 

-  A relación nos animais: a 

coordinación. 

-  A relación nos animais: os 

efectores. 

-  A reprodución nos animais. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre animais. 

-  Uso de estratexias para tratar 

a información, convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dunha 

experimentación. 

-  Coñecemento e uso de 

materiais, técnicas e 

recursos expresivos. 

 

  2.  Diferenciar entre 

alimentación e dixestión. 

Distinguir entre animais sen 

e con aparato dixestivo e os 

tipos de aparatos dixestivos 

que presentan. 

  2.1.  Define alimentación e 

dixestión. Coñece animais 

sen aparato dixestivo e 

animais con aparato 

dixestivo. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Describe os tipos de aparatos 

dixestivos dos animais en 

xeral. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Recoñecer as diferenzas entre 

os animais que para a 

función da respiración 

toman o osíxeno da auga e 

os que o toman do aire. 

  3.1.  Establece as diferenzas entre 

os animais que 

intercambian gases a través 

da superficie do seu corpo e 

os que o fan a través de 

branquias ou pulmóns. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Coñecer que a circulación e a 

excreción son procesos da 

nutrición dos animais, así 

como os tipos de aparatos 

circulatorios e os órganos da 

excreción. 

  4.1.  Distingue entre un aparato 

circulatorio aberto e 

cerrado, e coñece os 

órganos excretores dos 

animais máis comúns.   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.  Comprender que os animais 

posúen receptores para 

captar os estímulos e levar a 

cabo a función de relación. 

  5.1.  Define órganos sensoriais e 

diferencia fotorreceptores, 

mecanorreceptores e 

quimiorreceptores, e sinala 

algún exemplo.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  6.  Coñecer e diferenciar os sistemas 

de coordinación dos animais. 

  6.1.  Establece a diferenza entre 

sistema nervioso e 

endócrino, e coñece a 

función das neuronas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.  Entender que a resposta aos 

estímulos a realizan os 

efectores. 

  7.1.  Coñece o papel dos músculos 

na execución da resposta a 

estímulos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.  Diferenciar os tipos de 

reprodución en animais, así 

como o mecanismo da 

fecundación e o 

desenvolvemento 

embrionario. 

  8.1.  Coñece a diferenza entre 

reprodución asexual e 

sexual. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.2.  Describe o proceso da 

fecundación e diferencia as 

etapas do desenvolvemento 

do cigoto. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  12.  Utiliza diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de 

creacións propias. 

12.1.  Utiliza materiais e recursos 

artísticos para a realización 

de láminas dos aparatos 

dixestivos, respiratorio, etc., 

de determinados animais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  
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Tema 5: Os invertebrados 

Invertebrados: poríferos, celentéreos, anélidos, moluscos, equinodermos e artrópodos. 

Características anatómicas e fisiolóxicas. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os poríferos e os cnidarios. 

-  Os vermes. 

-  Os moluscos. 

-  Os artrópodos. 

-  Os artrópodos grupo a 

grupo. 

-  Os equinodermos. 

-  Os invertebrados e as 

persoas. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición de 

vocabulario, uso da lingua 

como instrumento de 

comunicación e mantemento 

dunha actitude favorable 

cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre os animais 

invertebrados. 

-  Uso de estratexias para tratar 

a información, convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dunha 

experimentación. 

-  Coñecemento e uso de 

materiais técnicos e recursos 

expresivos. 

  1.  Diferenciar e coñecer as 

características de poríferos e 

cnidarios. 

  1.1.  Coñece as características 

principais de poríferos e 

cnidarios, e realiza 

esquemas destes 

organismos sinalando as 

principais características.  

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA, 

CCEC 

  2.  Establecer as diferenzas entre 

os distintos grupos de 

vermes. 

  2.1.  Diferencia os platihelmintos, 

os nematodos e os anélidos, 

e comprende a súa 

importancia con relación ao 

ser humano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  3.  Coñecer as características 

dos moluscos e, en concreto, 

dos exemplares máis 

comúns para o ser humano. 

  3.1.  Clasifica os moluscos máis 

sinxelos e coñece as súas 

características.   

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Coñecer as características 

dos artrópodos e establecer 

as diferenzas entre os 

distintos grupos. 

  4.1.  Establece as diferenzas 

existentes entre arácnidos, 

crustáceos e miriápodos e 

insectos.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  5.  Comprender a organización 

común dos equinodermos e 

as diferentes formas que 

poden presentar. 

  5.1.  Diferencia as distintas 

formas nas que se poden 

presentar os equinodermos 

e sabe interpretar o 

esquema de funcionamento 

do sistema ambulacral. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.  Estudar a relación dos 

invertebrados co ser humano 

ou coa actividade humana. 

   

  6.1.  Comprende a súa 

importancia con relación ao 

ser humano. 

6.2.  Comprende a importancia dos 

insectos pola súa 

abundancia e pola súa 

repercusión na vida do ser 

humano. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

   

  7.1.  Utiliza materiais e recursos 

artísticos para a elaboración 

de debuxos dos diferentes 

grupos de invertebrados. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 
 7.  Utilizar diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de 

creacións propias. 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 6: Os Vertebrados 

Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. 

Características anatómicas e fisiolóxicas. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os peixes: características 

xerais, alimentación e 

reprodución. 

-  Os principais grupos de 

peixes. 

-  Os anfibios: características 

xerais e reprodución. 

-  Os principais tipos de 

anfibios. 

-  Os réptiles: principais 

características, a 

alimentación e a 

reprodución. 

-  Principais tipos de réptiles. 

-  As aves: características 

xerais, alimentación e 

reprodución. 

-  Principais tipos de aves. 

-  Os mamíferos: 

características xerais, 

alimentación e reprodución. 

-  Principais grupos de 

mamíferos. 

-  O ser humano: un mamífero 

especial. 

-  Os vertebrados e as persoas. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición de 

vocabulario, uso da lingua 

como instrumento de 

comunicación e mantemento 

dunha actitude favorable 

cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre os seres 

vivos. 

-  Uso de estratexias para tratar 

a información, convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

  1.  Describir as características 

principais dos peixes. 

  1.1.  Describe as principais 

características dos peixes.  CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Identificar as características 

que diferencian os dous 

grandes grupos de peixes. 

  2.1.  Diferencia un peixe óseo dun 

cartilaxinoso porque coñece 

as características diferentes 

que posúen. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer as principais 

características dos anfibios e 

describir como levan a cabo 

a reprodución. 

  3.1.  Identifica as características 

máis destacadas dos 

anfibios. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Describe o ciclo biolóxico 

dun anfibio.   
CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Coñecer os principais grupos 

de anfibios e as súas 

características máis 

destacadas. 

  4.1.  Recoñece as características 

que diferencian os distintos 

grupos de anfibios.   

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Coñecer as principais 

características dos réptiles, 

como é a súa alimentación e 

a súa reprodución. 

  5.1.  Describe os principais 

caracteres dos réptiles, 

coñece como se alimentan e 

como se reproducen.  

CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.  Diferenciar os principais 

grupos de réptiles. 

  6.1.  Identifica os diferentes 

grupos de réptiles e coñece 

as súas características. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.  Describir as principais 

características das aves e 

identificar aquelas que están 

relacionadas co voo. 

  7.1.  Recoñece as principais 

características das aves. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.2.  Describe as características 

que lle permiten o voo ás 

aves. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.  Diferenciar os principais 

grupos de aves. 

  8.1.  Diferencia os principais 

grupos de aves. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  9.  Identificar as características 

máis importantes dos 

  9.1.  Coñece as principais 

características dos 
CCL, 

CMCT, 
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hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e xeoloxía: 

obtención e selección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dunha 

experimentación. 

mamíferos. mamíferos. CD 

10.  Diferenciar os distintos 

grupos de mamíferos. 

10.1.  Distingue os diferentes 

grupos de mamíferos e sabe 

poñer exemplos de cada un 

deles. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

11.  Describir as características 

que diferencian o home 

doutros mamíferos. 

11.1.  Distingue as características 

propias do home que o 

diferencian doutros 

mamíferos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

12.  Coñecer a importancia dos 

vertebrados para as persoas. 

 

12.1.  Sabe a importancia que teñen 

os vertebrados para as 

persoas. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

 

 13.  Utilizar diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de 

creacións propias. 

13.1.  Utiliza materiais e recursos 

artísticos para realizar 

debuxos dalgúns animais 

vertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Bloque 4. Os ecosistemas  

(Tema 7) 

 

Contidos 

Ecosistema: identificación dos seus compoñentes.  

Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas.  

Ecosistemas acuáticos e terrestres.  

Factores desencadeantes de desequilibrios nos ecosistemas.  

Accións que favorecen a conservación do medio.  

 

Estándares de aprendizaxe. 

 Identifica os compoñpentes dun ecosistema. 

 Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema. 

 Lelecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 

 

 Tema 7: Os ecosistemas e a biodiversidade 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
-  Os compoñentes do 

ecosistema. 

-  A biocenose, o biótopo e as 

súas interaccións no 

ecosistema. 

-  As relacións na biocenose. 

- Tipos de ecosistemas. 

-  O equilibrio nos ecosistemas. 

-  As características dos 

ecosistemas en equilibrio. 

-  A biodiversidade e a súa 

  1.  A biocenose, o biótopo e as 

súas interaccións no 

ecosistema. 

  1.1.  Define ecosistema, identifica os 

compoñentes bióticos da 

biocenose e abióticos do 

biótopo, e recoñece algunhas 

relacións que se establecen 

entre eles. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Explicar as relacións existentes 

entre os organismos do 

ecosistema. 

  2.1.  Define nivel trófico e explica as 

características dos niveis 

tróficos do ecosistema. 
CCL, 

CMCT, 

CD 
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importancia  

-  O concepto de 

biodiversidade. 

-  A biodiversidade como 

recurso. 

-  A biodiversidade e o 

mantemento do equilibrio da 

biosfera.  

-  A perda e a conservación da 

biodiversidade  

-  As causas da perda de 

biodiversidade. 

-  Medidas para protexer a 

biodiversidade. 

-  A orixe da biodiversidade. 

-  A biodiversidade e a 

adaptación. 

-  Os tipos de adaptacións. 

-  A biodiversidade e a 

evolución. 

-  Comprensión de informacións, 

adquisición de vocabulario, 

uso da lingua como 

instrumento de comunicación e 

mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre os seres vivos. 

-  Uso de estratexias para tratar a 

información, convertela en 

coñecemento propio e aplicala 

a distintos contextos, e 

participación activa no propio 

proceso de aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á hora 

de afrontar os problemas e de 

defender opinións, e 

desenvolvemento de actitudes 

de respecto e colaboración ao 

traballar en grupo. 

-  Experimentación en Bioloxía e 

xeoloxía: obtención e selección 

de información a partir da 

selección e recollida de datos 

dunha experimentación. 

-  Coñecemento, aprecio e uso de 

diversas técnicas expresivas. 

  2.2.  Diferencia entre relación 

intraespecífica e 

interespecífica e coñece as 

principais asociacións. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer as características dos 

ecosistemas terrestres e 

acuáticos.  

  3.1.  Coñece as características dos 

dous tipos principais de 

ecosistemas: os terrestres e o 

acuáticos. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Coñecer o estado de equilibrio 

dos ecosistemas e os seus 

mecanismos de 

autorregulación. 

  4.1.  Enumera as características dos 

ecosistemas en equilibrio e as 

causas da súa perda.  
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  5.  Definir biodiversidade e 

coñecer a súa importancia. 

5.1.  Define o concepto de 

biodiversidade e xustifica a 

súa importancia como fonte de 

recursos para o ser humano e 

para o mantemento do 

equilibrio da biosfera. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  6.  Coñecer as principais causas da 

perda de biodiversidade e 

propoñer algunhas solucións 

para a súa conservación. 

  6.1.  Define extinción, coñece as 

principais causas da perda de 

biodiversidade e relaciónaas 

con algunhas medidas para a 

súa conservación. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.  Recoñecer a evolución 

biolóxica como o mecanismo 

que orixina a biodiversidade. 

  7.1.  Explica a adaptación como a 

adecuación dos organismos ás 

condicións do medio, 

distingue os seus tipos e 

recoñece o proceso da 

evolución como o mecanismo 

de aparición de novas 

especies. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.   Elaborar traballos con 

pulcritude e sentido estético. 

  8.1.   Realiza presentacións sobre a 

importancia da 

biodiversidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Bloque 5. Proxecto de investigación. Integrado nos bloques anteriores  

 

Contidos 

Proxecto de investigación en equipo.  

 

Estándares de aprendizaxe 

 Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

 Utiliza argumentos xustificando as hipóteses que propón. 

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

investigacións. 

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

 Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu ámbito ou a 

alimentación e a nutrición humana para a súa presentación e defensa na aula. 

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

 

Bioloxía e Xeoloxía  de 3º ESO 
 

CONTIDOS ORGANIZADOS EN BLOQUES, RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS CLAVE E 

SECUENCIADOS TRIMESTRALMENTE 

 

Bloques 

1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

2: A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

3: As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

4: O relevo terrestre e a súa evolución 

5: O solo como ecosistema 

6: Proxecto de investigación 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. 

 

Contidos. 

O vocabulario científico na expresión oral e escrita. 

Metodoloxía científica: características básicas 

Experimentación en bioloxía e xeoloxía: obtención, selección e interpretación de información de carácter científico a 

partir da selección e a recollida de mostras do medio natural ou doutras fontes. 

Planificación e realización do traballo experimental, e interpretación dos seus resultados. 

Normas de seguridade no laboratorio, e coidado dos instrumentos e do material. 

 

Estándares de aprendizaxe. 

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

escrito. 

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

 Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes. 

 Utiliza a información de carácter científico para formar una opinión propia e argumentar sobre problemas 

relacionados. 

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

 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. 

 

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

(Tema 1) 

 

Contidos. 

Características da materia viva e diferenzas coa materia inerte. 

A célula. Características básicas da célula procariota e eucariota, animal e vexetal. 
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Funcións vitais: nutrición, relación e reproducción. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. 

 Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e 

vexetal. 

 Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida. 

 Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas.    

 

Tema : 1 A organización do corpo humano.    
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os niveis de organización: 

-  O nivel atómico e 

molecular (biomoléculas 

inorgánicas e orgánicas). 

-  O nivel celular. 

-  O nivel de organismo.  

-  A célula humana: 

-  Características das células 

humanas heterótrofas e 

eucariotas. 

-  A membrana, o 

citoplasma e o núcleo. 

-  As funcións dos 

orgánulos celulares. 

-  Os tecidos humanos: 

-  A diferenciación celular. 

-  Os tecidos humanos 

(epitelial, muscular, 

nervioso e conectivo). 

-  Órganos, aparatos e sistemas 

humanos: 

-  O concepto de órgano e 

aparato ou sistema. 

-  Os aparatos da nutrición. 

-  Os aparatos da relación. 

-  Os aparatos da 

reprodución. 

-  O microscopio óptico: 

-  Características e 

elementos. 

-  O manexo e a preparación 

de mostras. 

-  O microscopio electrónico: 

-  Características xerais e 

preparación de mostras. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

  1.  Coñecer os niveis de 

organización da materia, 

definir o concepto de 

biomolécula e diferenciar as 

biomoléculas orgánicas das 

inorgánicas. 

  1.1.  Identifica os niveis de 

organización dos seres 

vivos, define o concepto de 

biomolécula e recoñece as 

biomoléculas inorgánicas e 

as orgánicas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer as características 

das células humanas e 

explicar a función dos 

orgánulos celulares. 

  2.1.  Recoñece as células 

humanas como heterótrofas 

e eucariotas, define estes 

conceptos e coñece a 

estrutura e a función da 

membrana plasmática, do 

citoplasma e do núcleo. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Recoñece en debuxos os 

principais orgánulos 

citoplasmáticos e explica 

as súas funcións. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Explicar o proceso de 

diferenciación celular e 

clasificar os distintos tipos 

de tecidos humanos. 

  3.1.  Explica o proceso de 

diferenciación e 

especialización que sofren 

as células do organismo e 

clasifica, describe e coñece 

a función dos distintos 

tipos de tecidos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Definir os conceptos de 

órgano e aparato. 

  4.1.  Explica o concepto de 

órgano e coñece algúns 

exemplos; define aparato 

ou sistema e nomea os 

principais aparatos do 

corpo humano e clasifícaos 

segundo a súa función. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Coñecer o microscopio 

óptico e o microscopio 

electrónico. 

  5.1.  Coñece as características e 

os elementos do 

microscopio óptico e o seu 

manexo, e describe o 

funcionamento básico do 

microscopio electrónico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 
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comunicación e 

mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre os seres 

vivos. 

-  Uso de estratexias para 

tratar a información, 

convertela en coñecemento 

propio e aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e Xeoloxía: 

obtención e elección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dun experimento. 

-  Coñecemento, aprecio e uso 

de diversas técnicas 

expresivas. 

  5.2.  Identifica imaxes obtidas 

con microscopio óptico e 

electrónico. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  6.  Comprender informacións, 

adquirir vocabulario  

específicos, expresar 

coñecementos e opinións 

de forma oral e escrita, e 

mostrar interese pola 

lectura de textos. 

  6.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 

obtidas ao longo da 

unidade, adquire 

vocabulario específico, 

expresa coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese 

pola lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.  Coñecer e usar de forma 

responsable as TIC, 

desenvolver estratexias 

para tratar a información, 

convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participar de 

forma activa no propio 

proceso de aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 

esquema da unidade e 

utiliza os recursos dixitais 

con interese e 

responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8.  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. 

  8.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta os 

erros ao autoavaliarse, 

persevera nas tarefas de 

recuperación e participa 

activamente nos 

exercicios de aprendizaxe 

cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

  9.  Realizar un traballo 

experimental con axuda 

dun guión de prácticas, 

describindo a súa 

execución e interpretando 

os seus resultados. 

  9.1.  Coñece e respecta as 

normas de seguridade no 

laboratorio, coida os 

instrumentos e o material 

empregado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  9.2.  Desenvolve con autonomía 

a planificación do 

traballo experimental, 

utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

recoñecemento como 

material básico de 

laboratorio, 

argumentando o proceso 

experimental seguido, 

describindo as súas 

observacións e 

interpretando os seus 

resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 
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10.  Utilizar diversos materiais, 

técnicas e recursos artísticos 

e aprecio pola pulcritude e 

estética destes. 

10.1.  Elabora traballos e debuxos 

de células e tecidos con 

pulcritude e sentido 

estético. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 
Nota:  Os criterios de avaliación que figuran na presente Unidade 1  representadados cos números  6, 7 e 8, os estándares de aprendizaxe 6.1., 7.1.,  

e 8.1. e as  competencias clave correspondentes estarán presentes en cada unha das unidades. O criterio da avaliación 9 e o estándar 9.1. aplicaranse 

cando as prácticas de laboratorio o permitan. 

 

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

(Temas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) 

 

Contidos. 
Niveis de organización da materia viva. 
Organización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas. 
A célula animal: estruturas celulares. Orgánulos celulares e a súa función. 
Os tecidos do corpo humano: estrutura e funcións. 
Saúde e doenza, e factores que as determinan. 
Doenzas infecciosas e non infecciosas. 
Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida saudables 
Sistema inmunitario. Vacinas, soros e antibióticos. 
Uso responsable de medicamentos. 
Transplantes e doazón de células, sangue e órganos. 
Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados. 
Alimentación e nutrición. Alimentos e nutrientes: tipos e funcións básicas. 
Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e análise de dietas. Hábitos nutricionais saudables. Trastornos da conduta 

alimentaria. 
Función de nutrición. Visión global e integradora de aparellos e procesos que interveñen na nutrición.. 
Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor. 
Alteracións máis frecuentes e doenzas asociadas aos aparellos que interveñen na nutrición: prevención e hábitos de vida 

saudables. 
Función de relación. Sistema nervioso e sistema endócrino. 
Órganos dos sentidos: estrutura e función; coidado e hixiene. 
Coordinación e sistema nervioso: organización e función. 
Doenzas comúns do sistema nervioso: causas, factores de risco e prevención. 
Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o seu funcionamento. Principais alteracións. 
Visión integradora dos sistemas nervioso e endócrino. 
Aparello locomotor. Organización e relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso. 
Factores de risco e prevención das lesións. 
Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios físicos e psíquicos na adolescencia. 
Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e parto.  
Análise dos métodos anticonceptivos.. 
Doenzas de transmisión sexual: prevención. 
Técnicas de reproducción asistida. 
Reposta sexual humana. Sexo e sexualidade. Saúde e hixiene sexual. 
 

Estándares de aprendizaxe 

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

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

 Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa funció 

 Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou pode 

realizar para promovela individual e colectivament 

 Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causa 

 Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. 

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

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

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

actuación 

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

doenzas. 

 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. 

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

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

 Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

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

 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. 

 Valora e determina una dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta 

alimentaria 

 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. 

 Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición 

 Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu 

funcionamento. 

 Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas 

coas súas causas. 

 Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación. 

 Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsables de cada 

proceso. 

  Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 

 Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa 

súa prevención. 

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

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

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

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

controla 

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

producen. 

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

 Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas participan na súa 

regulación. 

 Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto. 

 Discrimina os métodos de anticoncepción humana 

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

 Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

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

 

Tema 2: Dos alimentos aos nutrientes. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A nutrición: un intercambio de 

substancias. 

-  O aparato dixestivo. 

-  Anatomía do aparato 

dixestivo: 

-  O tubo dixestivo. 

-  As glándulas anexas. 

  1.  Entender como se 

produce o intercambio 

de substancias e que 

aparatos interveñen 

niso. 

  1.1.  Explica a diferenza do 

intercambio de 

substancias nos seres 

unicelulares e nos 

pluricelulares, e coñece 

os aparatos e sistemas 

que interveñen. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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-  A dixestión: 

-  A dixestión mecánica. 

-  A dixestión química. 

-  A absorción dos nutrientes. 

-  O aparato respiratorio: 

-  As vías respiratorias. 

-  Os pulmóns. 

-  O funcionamento do aparato 

respiratorio: 

-  A inspiración. 

-  O intercambio gasoso. 

-  A expiración. 

-  Comprensión de informacións, 

adquisición de vocabulario, 

uso da lingua como 

instrumento de comunicación 

e mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre o proceso 

dixestivo e o respiratorio. 

-  Uso de estratexias para tratar a 

información, convertela en 

coñecemento propio e aplicala 

a distintos contextos, e 

participación activa no propio 

proceso de aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os problemas 

e de defender opinións, e 

desenvolvemento de actitudes 

de respecto e colaboración ao 

traballar en grupo. 

-  Experimentación en Bioloxía e 

Xeoloxía: obtención e elección 

de información a partir da 

selección e recollida de datos 

dun experimento. 

-  Coñecemento, aprecio e uso de 

diversas técnicas expresivas. 

  2.  Coñecer a anatomía do 

aparato dixestivo. 

  2.1.  Identifica os órganos do 

aparato dixestivo. CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer a fisioloxía do 

aparato dixestivo. 

  3.1.  Explica e localiza onde 

se realizan os procesos 

dixestivos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Describir a anatomía do 

aparato respiratorio. 

  4.1.  Coñece os órganos que 

interveñen na 

respiración. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Comprender os procesos 

relacionados co 

intercambio gasoso. 

  . 

  5.1.  Explica o percorrido do 

aire a través do aparato 

respiratorio, a 

ventilación pulmonar e 

o intercambio de gases. 

  . 

CCL, 

CMCT, 

CD 

 

6.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas e 

recursos artísticos e 

mostrar aprecio pola 

pulcritude e estética 

destes. 

6.1.  Elabora traballos e 

esquemas do aparato 

dixestivo e 

respiratorio. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

 Tema 3: Os alimentos e a dieta. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  A alimentación e a 

nutrición: 

-  Concepto de nutrición e 

de alimentación, e as 

súas diferenzas. 

-  Os nutrientes: concepto 

e tipos de nutrientes. 

  1.  Diferenciar a nutrición da 

alimentación e coñecer 

os diferentes nutrientes 

que forman parte dos 

alimentos. 

  1.1.  Comprende a diferenza entre a 

nutrición e a alimentación. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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-  Os alimentos: 

-  Alimentos enerxéticos: 

a enerxía dos alimentos 

e as nosas necesidades 

enerxéticas. 

-  Alimentos construtivos. 

-  Alimentos reguladores. 

-  A dieta e a roda dos 

alimentos: 

-  Concepto de dieta e 

dieta equilibrada. 

-  Características da roda 

dos alimentos. 

-  Criterios que hai que 

seguir para elaborar unha 

dieta saudable: 

-  Tipos de dietas: 

-  A dieta mediterránea. 

-  A dieta atlántica. 

-  Outras dietas. 

-  A malnutrición: 

-  A desnutrición. 

-  A sobrenutrición. 

-  As enfermidades 

carenciais. 

-  A contaminación dos 

alimentos: 

-  Contaminación 

biolóxica. Algunhas 

intoxicacións 

alimentarias. 

-  Contaminación 

química. 

-  Contaminación física. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento 

de comunicación e 

mantemento dunha 

actitude favorable cara á 

lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre os 

alimentos, os nutrientes e 

a dieta. 

-  Uso de estratexias para 

tratar a información, 

convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso 

de aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza 

á hora de afrontar os 

problemas e de defender 

  1.2.  Coñece o que é un nutriente, 

cales son os principais tipos e 

a función que desempeña cada 

un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer os tipos de 

alimentos que hai en 

función dos nutrientes 

que conteñen e describir 

a función que realiza 

cada un deles. 

  2.1.  Recoñece cal é a función dos 

diferentes alimentos segundo 

a súa composición nutricional. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Calcula a enerxía que achegan 

os diferentes alimentos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Describir os grupos de 

alimentos que forman a 

roda dos alimentos e 

coñecer as súas 

características 

nutricionais. 

  3.1.  Identifica os alimentos que 

forman parte de cada un dos 

grupos da roda dos alimentos 

e coñece os principais 

nutrientes que conteñen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  3.2.  Comprende o funcionamento da 

roda dos alimentos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  4.  Saber que é a dieta, 

recoñecer a importancia 

da dieta equilibrada e 

coñecer os criterios que 

hai que seguir para 

elaborar unha dieta 

saudable. 

  4.1.  Define dieta e dieta equilibrada, 

e comprende a necesidade de 

que a dieta sexa equilibrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  4.2.  Utiliza os criterios adecuados e 

é capaz de elaborar unha dieta 

equilibrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE 

  5.  Comprender a 

importancia da dieta 

mediterránea para a 

saúde e recoñecer a 

existencia doutros tipos 

de dietas. 

  5.1.  Coñece as características de 

diferentes tipos de dietas. CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.  Describir as principais 

enfermidades 

ocasionadas pola 

malnutrición. 

  6.1.  Explica as características das 

principais enfermidades 

orixinadas pola malnutrición. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.  Coñecer que é a 

contaminación 

alimentaria e diferenciar 

os principais tipos de 

contaminación 

alimentaria. 

  7.1.  Coñece a causa da 

contaminación biolóxica dos 

alimentos e describe algunhas 

intoxicacións alimentarias. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.2.  Coñece a causa da 

contaminación química e da 

contaminación física dos 

alimentos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.  Comprender 

informacións; adquirir 

vocabulario sobre os 

  8.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 

obtidas ao longo da unidade; 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar 

en grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e Xeoloxía: 

obtención e elección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dun experimento. 

-  Coñecemento, aprecio e 

uso de diversas técnicas 

expresivas. 

alimentos, os nutrientes 

e as dietas; expresar 

coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostrar 

interese pola lectura de 

textos. 

adquire vocabulario sobre os 

alimentos, os nutrientes e a 

dieta; expresa coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese pola 

lectura de textos. 

CAA 

12.  Apreciar a beleza e o 

valor da gastronomía 

como parte do noso ben 

cultural. 

12.1.  Aprecia importancia da 

gastronomía como valor 

cultural. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

 Tema 4: A eliminación dos refugallos e o transporte 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  O aparato circulatorio: 

-  O sangue. As funcións 

do sangue. 

-  Os vasos sanguíneos. 

-  O sistema linfático: 

-  O plasma intersticial. 

-  O sistema linfático. 

-  O aparato excretor: 

-  Os riles. 

-  As vías urinarias. 

-  As funcións do aparato 

excretor: 

-  A formación dos 

ouriños. 

-  A saúde e a función de 

nutrición: 

-  Causas e enfermidades 

máis frecuentes do 

aparato dixestivo, do 

circulatorio, do 

respiratorio e do 

excretor. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento 

de comunicación e 

mantemento dunha 

actitude favorable cara á 

lectura. 

-  Coñecemento e uso  

  1.  Describir o aparato 

circulatorio e a 

circulación sanguínea. 

  1.1.  Coñece os compoñentes do 

aparato circulatorio e distingue 

os elementos do sangue. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Coñece as características da 

circulación sanguínea e 

interpreta o proceso circulatorio. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer o sistema 

linfático e as funcións 

que realiza. 

  2.1.  Distingue os compoñentes e as 

funcións do sistema linfático, e 

coñece qué é o medio interno e 

cal é a súa función. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Explicar a anatomía do 

aparato excretor e as 

súas funcións, e estudar 

outros órganos 

relacionados coa 

excreción. 

  3.1.  Define excreción e coñece os 

órganos e aparatos implicados 

nela. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Coñecer as enfermidades 

máis frecuentes dos 

aparatos estudados e 

adoptar hábitos 

saudables en relación 

con estes. 

  4.1.  Sabe a importancia que teñen os 

hábitos saudables e coñece 

algunhas enfermidades 

relacionadas cos aparatos 

estudados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEE, 

CSC 

  5.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas e 

recursos artísticos, e 

apreciar a pulcritude e 

estética destes. 

  5.1.  Elabora traballos e debuxos no 

estudo dos aparatos circulatorio e 

excretor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 5: A coordinación do noso organismo 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A función de relación: 

-  A percepción dos 

estímulos. 

-  O procesamento da 

información. 

-  As respostas. 

-  A coordinación nerviosa: 

-  A estrutura das neuronas. 

-  A transmisión do impulso 

nervioso. 

-  O sistema nervioso: 

-  O sistema nervioso 

central e o sistema 

periférico. 

-  Os actos reflexos e os 

actos voluntarios. 

-  A coordinación endócrina: 

-  As glándulas endócrinas. 

-  As principais hormonas. 

-  O funcionamento do 

sistema endócrino. 

-  A saúde dos sistemas 

nervioso e endócrino. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

comunicación e 

mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre a función 

de relación. 

-  Uso de estratexias para 

tratar a información, 

convertela en coñecemento 

propio e aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

  1.  Describir as etapas da 

función de relación 

  1.1.  Explica as fases da función 

de relación. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Describir a anatomía e o 

funcionamento do sistema 

nervioso. 

  2.1.  Coñece as partes dunha 

neurona e o mecanismo de 

transmisión do impulso 

nervioso. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Coñece as partes do sistema 

nervioso central e do 

sistema nervioso 

periférico, e as súas 

funcións. Explica como se 

producen os actos 

voluntarios e os actos 

reflexos, e coñece os 

compoñentes dun arco 

reflexo. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Explicar as principais 

glándulas e o 

funcionamento do sistema 

endócrino. 

  3.1.  Define o concepto de 

hormona, coñece as 

principais glándulas 

endócrinas e as principais 

hormonas que segrega cada 

unha, e realiza un esquema 

do funcionamento do 

sistema endócrino. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Coñecer as principais 

enfermidades e os coidados 

básicos dos aparatos 

relacionados coa función de 

relación. 

  5.1.  Coñece algunhas 

enfermidades que afectan 

aos sistemas nervioso e 

endócrino,. Propón algúns 

coidados para previlos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  Comprender informacións, 

adquirir vocabulario sobre a 

función de relación, 

expresar coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostrar interese 

pola lectura de textos. 

  6.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 

obtidas ao longo da 

unidade, adquire 

vocabulario sobre a 

función de relación, 

expresa coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese 

pola lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e Xeoloxía: 

obtención e elección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dun experimento. 

-  Coñecemento, aprecio e uso 

de diversas técnicas 

expresivas. 

  7.  Coñecer e usar de forma 

responsable as TIC, 

desenvolver estratexias para 

tratar a información, 

convertela en coñecemento 

propio e aplicala a distintos 

contextos, e participar de 

forma activa no propio 

proceso de aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 

esquema da unidade, e 

utiliza os recursos dixitais 

con interese e 

responsabilidade. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8.  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. 

  8.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta os 

erros ao autoavaliarse, 

persevera nas tarefas de 

recuperación, e participa 

activamente nos exercicios 

de aprendizaxe 

cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 6: Receptores e efectores. Estímulos e respostas 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-   

A función de relación: 

-  A percepción dos estímulos. 

-  O procesamento da 

información. 

-  As respostas. 

-  Os órganos dos sentidos: 

-  O olfacto. 

-  O tacto. 

-  O gusto. 

-  O oído. 

-  A vista. 

-  O aparato locomotor: 

-  O sistema esquelético: ósos 

e articulacións. 

-  O sistema muscular: os 

  1.  Describir as etapas da 

función de relación e 

coñecer os diferentes 

tipos de receptores do 

corpo humano. 

  1.1.  Explica as fases da 

función de relación, 

clasifica os receptores 

segundo o estímulo que 

perciben, e coñece e 

describe o 

funcionamento dos 

receptores da pel, do 

olfacto, do gusto, da 

vista e do oído. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  2.  Coñecer a 

organización e a 

función do aparato 

locomotor. 

  2.1.  Explica a función dos 

sistemas esquelético e 

muscular. Describe a 

estrutura dun óso e 

enumera os principais 

tipos de articulacións e 

de músculos. Coñece 

os principais ósos e 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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músculos e a contracción 

muscular. 

 

 

-  A saúde e a función de 

relación: 

-  A saúde dos órganos dos 

sentidos. 

-    A saúde do aparato 

locomotor. 

 

músculos do organismo 

      3.  Coñecer as principais 

enfermidades e os 

coidados básicos dos 

aparatos relacionados 

coa función de relación 

  . 3.1.  Coñece algunhas 

enfermidades que 

afectan os órganos dos 

sentidos e o aparato 

locomotor. Propón 

algúns coidados para 

previlos, especialmente 

os hábitos posturais 

CCL, 

CMCT, 

CD 

 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 7: A reprodución. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Sexualidade e reprodución 

humana. 

-  A reprodución humana. 

-  A puberdade e a 

adolescencia. 

-  O aparato reprodutor 

masculino: 

-  O aparato reprodutor 

masculino. 

-  Os espermatozoides. 

-  A formación dos 

espermatozoides. 

-  O aparato reprodutor 

feminino: 

-  O aparato reprodutor 

feminino. 

-  Os óvulos. 

-  A formación dos óvulos. 

-  Os ciclos do ovario e do 

útero: 

-  O ciclo do ovario e a 

ovulación. 

-  O ciclo do útero e a 

menstruación. 

-  A regulación hormonal 

dos ciclos. 

-  A formación dun novo ser: 

-  O desenvolvemento 

embrionario. 

  1.  Entender a función de 

reprodución humana e 

diferenciar entre 

reprodución e sexualidade. 

  1.1.  Explica as características da 

reprodución humana, 

distingue entre reprodución 

e sexualidade, e enumera 

os cambios que sofren os 

adolescentes. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Coñecer a anatomía do 

aparato reprodutor 

masculino. 

  2.1.  Coñece a anatomía do 

aparato reprodutor 

masculino e especifica os 

principais acontecementos 

da espermatoxénese. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Coñecer a anatomía e a 

fisioloxía do aparato 

reprodutor feminino. 

  3.1.  Coñece a anatomía do 

aparato reprodutor 

feminino e especifica os 

principais acontecementos 

da ovoxénese. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Diferencia entre ciclo 

ovárico e ciclo uterino, e 

cita as hormonas que 

regulan o ciclo reprodutor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  A esterilidade. 

-  A reprodución asistida. 

-  Os métodos anticonceptivos. 

-  Reprodución e saúde: 

-  Enfermidades de 

transmisión sexual. 

-  Trastornos asociados á 

reprodución. 

-  Coidado do aparato 

reprodutor. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

comunicación e 

mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre a 

reprodución e as 

enfermidades relacionadas 

co aparato reprodutor. 

-  Uso de estratexias para 

tratar a información, 

convertela en coñecemento 

propio e aplicala a distintos 

contextos, e participación 

activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e Xeoloxía: 

obtención e elección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dun experimento. 

-  Recoñecemento da 

importancia do debuxo e da 

  4.  Describir a fecundación e o 

desenvolvemento 

embrionario. 

  4.1.  Define fecundación, describe 

o camiño que percorre o 

embrión ata o útero e 

identifica os principais 

acontecementos que se 

producen durante o 

desenvolvemento 

embrionario. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.  Comprender os problemas 

relacionados coa fertilidade. 

  5.1.  Valora as técnicas de 

reprodución asistida e os 

métodos de control da 

fertilidade. 

CMCT, 

CSIEE, 

CSC 

  6.  Comprender os problemas 

relacionados coas 

enfermidades de 

transmisión sexual. 

  6.1.  Identifica as principais 

enfermidades de 

transmisión sexual e o seu 

tratamento e prevención. 

CMCT, 

CSIEE, 

CSC 

  7.  Comprender informacións, 

adquirir vocabulario sobre a 

reprodución, expresar 

coñecementos e opinións de 

forma oral e escrita, e 

mostrar interese pola lectura 

de textos. 

  7.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 

obtidas ao longo da 

unidade, adquire 

vocabulario sobre a 

reprodución, expresa 

coñecementos e opinións 

de forma oral e escrita, e 

mostra interese pola lectura 

de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.  Coñecer e utilizar de forma 

responsable as TIC, usar 

estratexias para tratar a 

información, convertela en 

coñecemento propio e 

aplicala a distintos 

contextos, e participar de 

forma activa no propio 

proceso de aprendizaxe. 

  8.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 

esquema da unidade, e 

utiliza os recursos dixitais 

con interese e 

responsabilidade. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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fotografía no estudo dos 

aparatos reprodutores e do 

desenvolvemento 

embrionario. 

  9.  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. 

 

  9.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta os 

erros ao autoavaliarse, 

persevera nas tarefas de 

recuperación e participa 

activamente nos exercicios 

de aprendizaxe 

cooperativa. 

 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE 

 

11.  Recoñecer a importancia do 

debuxo e da fotografía no 

estudo dos aparatos 

reprodutores e do 

desenvolvemento 

embrionario. 

11.1.  Valora a importancia do 

debuxo no estudo dos 

aparatos reprodutores, dos 

ciclos do ovario e do útero, 

e do desenvolvemento 

embrionario. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 8: A saúde e a enfermidade. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A saúde e a enfermidade: 

-  O concepto de saúde. 

-  Os determinantes da 

saúde. 

-  Concepto e tipos de 

enfermidades. 

-  A transmisión da 

enfermidade. 

-  O sistema inmunitario: 

-  A inmunidade innata. 

-  A inmunidade adquirida: 

resposta humoral primaria 

e resposta humoral 

  1.  Comprender os conceptos 

de saúde, determinante da 

saúde e enfermidade, e 

coñecer os tipos de 

enfermidades. 

  1.1.  Comprende os conceptos de 

saúde, determinante da saúde 

e enfermidade, diferencia as 

enfermidades infecciosas das 

non infecciosas e coñece os 

mecanismos de transmisión 

destas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer os mecanismos 

de defensa do organismo 

fronte aos patóxenos. 

  2.1.  Coñece os mecanismos de 

defensa do organismo, 

diferencia a inmunidade 

innata da adaptativa e, dentro 

desta, distingue a resposta 

humoral primaria da 

secundaria. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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secundaria. 

-  A medicina axúdanos: 

-  As vacinas. 

-  Os soros. 

-  Os medicamentos. 

-  Os transplantes: 

-  O autotransplante e o 

xenotransplante. 

-  O rexeitamento aos 

transplantes. 

-  A doazón. 

-  A importancia da doazón. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

comunicación e mantemento 

dunha actitude favorable 

cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre a saúde e a 

enfermidade. 

-  -   

  3.  Describir os mecanismos 

máis importantes que lle 

axudan ao organismo a 

defenderse fronte aos 

patóxenos. 

  3.1.  Coñece os principais 

mecanismos capaces de 

axudar ao organismo cando 

padece unha enfermidade: as 

vacinas, os soros e algúns 

medicamentos de uso común. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Recoñecer a importancia 

dos transplantes e da 

doazón. 

  4.1.  Define transplante, coñece os 

seus tipos e os problemas que 

presentan os rexeitamentos, 

valora a importancia social da 

doazón e coñece as condicións 

para ser doador. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Comprender 

informacións, adquirir 

vocabulario sobre a saúde 

e a enfermidade, expresar 

coñecementos e opinións 

de forma oral e escrita, e 

mostrar interese pola 

lectura de textos. 

  5.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 

obtidas ao longo da unidade, 

adquire vocabulario sobre a 

saúde e a enfermidade, 

expresa coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese pola 

lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.  Realizar un traballo 

experimental con axuda 

dun guión de prácticas, 

describindo a súa 

execución e interpretando 

os seus resultados. 

  8.1.  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

recoñecemento como material 

básico de laboratorio, 

argumentando o proceso 

experimental seguido, 

describindo as súas 

observacións e interpretando 

os seus resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  9.  Elaborar traballos con 

pulcritude e sentido 

estético. 

  9.1.  Utiliza imaxes e debuxos para 

elaborar un mural de 

prevención de accidentes e 

primeiros auxilios. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución. 

(Temas 9, 10, 11 e 12) 

 

Contidos. 

Modelaxe do relevo. Factores que condicionan o relevo terrestre. 

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

Augas superficiais e modelaxe do relevo: formas características.  

Augas subterráneas: circulación e explotación.  

Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e modelaxe litoral. 

Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica 

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

Factores que condicionan a modelaxe da paisaxe galega. 

Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico. 

Manifestacións da enerxía interna da Terra.  

Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de magmas.  

Distribución de volcáns e terremotos. Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa predición e da súa prevención.  
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Sismicidade en Galicia. 

 

Estándares de aprendizaxe. 

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

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

 . Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

 Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas superficiais, e recoñece algún dos 

seus efectos no relevo. 

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

 Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e identifica 

algunhas formas resultantes características. 

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

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

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

modelaxe. 

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

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

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

 Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 

 Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

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

 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. 

 

Tema 9: Por que cambia o relevo duns lugares a outros? 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A modelaxe do relevo. 

Factores que condicionan o 

relevo terrestre. 

- Procesos xeolóxicos externos 

e diferenzas cos internos. 

Meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación.  

-Relevos calcarios. 

- Augas subterráneas: 

circulación e explotación. 

 

  1.  Coñecer qué é a modelaxe 

do relevo e qué é a erosión, 

o transporte e a 

sedimentación. 

  1.1.  Define relevo e coñece cales 

son os procesos xeolóxicos 

esóxenos. 
CCL, 

CMCT 

  2.  Explicar qué é a 

meteorización e diferenciar 

os tipos de meteorización e 

a formación de solos. 

  2.1.  Define meteorización e 

diferencia entre 

meteorización física e 

meteorización química. 

Explica os principais 

procesos da meteorización 

física e química, e a orixe 

dos solos. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Identificar algunas das 

causas que fan que o relevo 

difira duns sitios a  outros. 

  3.1.  Identifica a influencia do 

clima e das características 

das rochas que condicionan 

os tipos de relevo e inflúen 

neles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4. Indagar e identificar os 

factores que condicionan a 

modelaxe da paisaxe nas 

zonas próximas ao 

alumnado. 

4.1Investiga acerca da paisaxe do 

seu contorno máis próximo 

e identifica algúns dos 

factores que condicionaron 

a súa modelaxe. 

CCEC 

CAA 
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  5.  Relacionar os procesos 

xeolóxicos externos coa 

enerxía que os activa e 

diferencialos dos procesos 

internos. 

  5.1.  Relaciona a enerxía solar cos 

procesos externos, e 

xustifica o papel da 

gravidade na súa dinámica. 

CCL, 

CMCT 

  5.2.  Diferencia os procesos de 

meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación, 

e os seus efectos no relevo. 

CCL, 

CMCT 

  6.  Comprender informacións, 

adquirir vocabulario sobre a 

modelaxe do relevo, 

expresar coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostrar interese 

pola lectura de textos. 

  6.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 

obtidas ao longo da 

unidade, adquire 

vocabulario sobre a 

modelaxe do relevo, 

expresa coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese 

pola lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

7.  Realizar traballos con 

pulcritude e sentido 

estético. 

7.1.  Realiza presentacións e 

debuxos das diferentes 

formas de modelaxe. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 10: As augas cambian o relevo. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  As augas superficiais. 

-A  accióndos torrentes 

-A erosión fluvial 

-O transporte e a 

sedimentación fluvial 

-As augas subterráneas. 

-Explotación das augas 

subterráneas.  

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

comunicación e 

mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre a modelaxe 

do relevo terrestre. 

-  Uso de estratexias para 

tratar a información, 

convertela en coñecemento 

propio e aplicala a distintos 

contextos, e participación 

  1.  Analizar e predicir a acción 

das augas superficiais, e 

identificar as formas de 

erosión e depósitos máis 

características 

1.1  Analiza a actividade de 

erosión, transporte e 

sedimentación producida 

polas augas superficiais, e 

recoñece algún dos seus 

efectos no relevo. 

CMCCT 

  2.  Comprender a acción 

xeolóxica producida polas 

augas de arroiada, polos 

torrentes e polos ríos. 

  2.1.  Explica a acción modeladora 

das augas de arroiada, 

recoñece nun esquema as 

partes dun torrente e 

describe a acción xeolóxica 

que predomina en cada 

unha delas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.2.  Identifica os tramos do curso 

dun río e explica a acción 

xeolóxica que predomina 

en cada un deles. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Coñecer a orixe das augas 

subterráneas. 

  3.1.  Explica a orixe das augas 

subterráneas.  CCL, 

CMCT 

4.Valorar e analizar a 

importancia das augas 

subterráneas, e xustificar a 

4.1 Valora e analiza a importancia 

das augas subterráneas e os 

riscos da súa 

CMCCT 

CSC 
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activa no propio proceso de 

aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e Xeoloxía: 

obtención e elección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dun experimento. 

-  Coñecemento, aprecio e uso 

de diversas técnicas 

expresivas. 

súa dinámica e a súa 

relación coas augas 

superficiais. 

sobreexplotación. 

5. Realizar traballos con 

pulcritude e sentido 

estético. 

Realiza presentacións e debuxos 

das diferentes formas de 

modelaxe 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

Realizar un traballo experimental 

con axuda dun guión de 

prácticas, analizando datos 

e interpretando os seus 

resultados 

Coñece e respecta as normas de 

seguridade no laboratorio, 

coida os instrumentos e o 

material empregado. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 11: O xeo, o vento e o mar. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
 

-  A acción xeolóxica dos 

glaciares. 

-  A acción xeolóxica do 

vento. 

-  A acción xeolóxica do mar. 

-  A acción xeolóxica dos 

seres vivos. 

-Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario, uso da 

lingua como instrumento de 

comunicación e 

mantemento dunha actitude 

favorable cara á lectura. 

 

-  Iniciativa e perseveranza á 

hora de afrontar os 

problemas e de defender 

opinións, e 

desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 

colaboración ao traballar en 

  1.  Analizar a acción xeolóxica 

dos glaciares e xustificar as 

características das formas 

de erosión e depósito 

resultantes. 

1.1Analiza a dinámica glaciar e 

identifica os seus efectos 

sobre o relevo. CMCCT 

2.. Relacionar a acción eólica 

coas condicións que a fan 

posible, e identificar algunhas 

formas resultantes. 

2.1. Asocia a actividade eólica cos 

ambientes en que esta actividade 

xeolóxica pode ser relevante. 

2.2 Describe os procesos 

xeolóxicos relacionados co vento. 

CMCCT 

  3.  Relacionar os principais 

movementos das augas 

mariñas coa orixe das 

modelaxes litorais. 

  3.1.  Describe os principais 

procesos da modelaxe 

litoral. 
CCL, 

CMCT 

  4.  Coñecer as distintas accións 

que producen os seres vivos 

na natureza. 

  4.1.  Diferencia a acción 

construtora e destrutora 

dos seres vivos sobre a 

natureza. 

CCL, 

CMCT 



IES Álvaro Cunqueiro Programación Xeral do CURSO 2020-2021 

  Departamento de Ciencias da Natureza 
 

 50 

grupo. 

-  Experimentación en 

Bioloxía e Xeoloxía: 

obtención e elección de 

información a partir da 

selección e recollida de 

datos dun experimento. 

-  Coñecemento, aprecio e uso 

de diversas técnicas 

expresivas. 

  5.  Comprender informacións, 

adquirir vocabulario sobre a 

modelaxe do relevo, 

expresar coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostrar interese 

pola lectura de textos. 

  5.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 

obtidas ao longo da 

unidade, adquire 

vocabulario sobre a 

modelaxe do relevo, 

expresa coñecementos e 

opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese 

pola lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

6.  Realizar traballos con 

pulcritude e sentido 

estético. 

6.1.  Realiza presentacións e 

debuxos das diferentes 

formas de modelaxe. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Tema 12: Volcáns e terremotos. 

 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  CC 

Manifestacións 

da enerxía 

interna da 

Terra. 

 

1. Diferenciar os cambios na superficie 

terrestre xerados pola enerxía do 

interior terrestre dos de orixe externa. 

 

1.1. Diferencia un proceso xeolóxico 

externo dun interno e identifica os seus 

efectos no relevo. 

 

Comunicación 

lingüística, 

Aprender a 

aprender) 

Orixe e tipos 

de magmas.  

Actividade 

sísmica e 

volcánica.  

Distribución 

de volcáns e 

terremotos. 

2. Analizar as actividades sísmica e 

volcánica, as súas características e os 

efectos que xeran. 

3. Relacionar a actividade sísmica e 

volcánica coa dinámica do interior 

terrestre e xustificar a súa distribución 

planetaria. 

 

2.1. Coñece e describe como se orixinan os 

sismos e os efectos que xeran. 

2.2. Relaciona os tipos de erupción 

volcánica co magma que os orixina e os 

asocia co seu perigo. 

 

3.1. Xustifica a existencia de zonas nas 

que os terremotos son máis frecuentes e de 

maior magnitude. 

 

Comunicación 

lingüística, 

Aprender a 

aprender) 

Os riscos 

sísmico e 

volcánico. 

Importancia da 

súa predición e 

prevención. 

 

4. Valorar a importancia de coñecer os 

riscos sísmico e volcánico e as formas 

de previlo. 

 

4.1. Valora o risco sísmico e, no seu caso, 

volcánico existente na zona en que habita e 

coñece as medidas de prevención que debe 

adoptar. 

 

Aprender a 

aprender, Sentido 

da iniciativa e 

espírito 

emprendedor, 

Competencias 

sociais e cívicas) 

A metodoloxía 

científica. 

5. Utilizar adecuadamente o 

vocabulario científico nun contexto 

preciso e adecuado ao seu nivel  

 

5.1. Identifica os termos máis frecuentes 

do vocabulario científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente como por 

escrito.   

. Comunicación 

lingüística) 
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Proxecto de 

investigación 

en equipo. 

6. Utilizar fontes de información 

variada, discriminar e decidir sobre 

elas e os métodos empregados para a 

súa obtención. 

7. Participar, valorar e respectar o 

traballo individual e en equipo. 

6.1. Utiliza diferentes fontes de 

información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e presentación das súas 

investigacións. 

7.1. Participa, valora e respecta o traballo 

individual e grupal.  

  

Aprender a 

aprender, Sentido 

da iniciativa e 

espírito 

emprendedor 

Uso das 

tecnoloxías da 

información e a 

comunicación. 

8. Utilizar o ordenador para afianzar 

contidos e procedementos traballados 

na clase. 

8.1. Uso do ordenador.  Competencia dixital 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 
*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a desenvolver a Competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

Bloque 5. O solo como ecosistema. 

(Tema 13 y 14) 

 

Contidos 

O solo como ecosistema. 

Compoñentes do solo e as súas interaccións. 

Importancia do solo. Riscos da súa sobreexplotación, degradación ou perda 

 

 Estándares de aprendizaxe. 

 Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das 

súas interaccións. 

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

 

Tema 13: Os ecosistemas. 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE  
CC 

 

Ecosistema: 

identificación dos seus 

compoñentes. 

Factores abióticos e 

bióticos nos 

ecosistemas. 

 

Diferenciar os distintos 

compoñentes dun ecosistema 

 

Identifica os distintos 

compoñentes dun 

ecosistema 

Comunicación 

lingüística, Aprender a 

aprender) 

 

Factores 

desencadeantes de 

desequilibrios nos 

ecosistemas.  

 

 

 Identificar nun ecosistema os 

factores desencadeantes de 

desequilibrios e establecer 

estratexias para restablecer o 

equilibrio deste 

 

. Recoñece os factores 

desencadeantes de 

desequilibrios nun 

ecosistema 

 

Competencias sociais e 

cívicas)  
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O solo como 

ecosistema. 

 

 

Importancia do solo. 

Riscos da súa 

sobreexplotación. 

 

 

 

Analizar os compoñentes do 

solo e esquematizar as relacións 

que se establecen entre eles. 

 

Valorar e determinar a 

importancia do solo e os riscos 

que comporta a súa 

sobrexplotación, degradación ou 

perda. 

 

. Recoñece que o solo é o 

resultado da interacción 

entre os compoñentes 

bióticos e abióticos, 

sinalando algunha das 

súas interaccións. 

 

Recoñece a fraxilidade 

do solo e valora a 

necesidade de protexelo. 

 

(Aprender a aprender 

 

 

 

 

 

CMCCT 

CSC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Bloque 6. Proxecto de investigación. 

(Integrado nos bloques anteriores) 

 

Contidos 

Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación, a partir da experimentación ou a 

observación. 

Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 

Proxecto de investigación en equipo. Organización. Participación e colaboración respectuosa no traballo individual e en 

equipo. Presentación de conclusións. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 

 Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 

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

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

 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. 

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

 

Bioloxía e Xeoloxía  de 4º ESO 
 

CONTIDOS ORGANIZADOS EN BLOQUES, RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS CLAVE E 

SECUENCIADOS TRIMESTRALMENTE 

 

Bloques 

1: A evolución da vida 

2: A dinámica da Terra 

3: Ecoloxía e medio 

4: Proxecto de investigación 

 

Bloque 1. A evolución da vida. 

(Tema 1, 2, 3 e 4) 

 

Contidos 

Célula procariota e célula eucariota: relación evolutivas. 

Célula animal e célula vexetal: morfoloxía e función. 

Núcleo e ciclo celular. 

Cromatina e cromosomas. Cariotipo. 

Mitose e meiose: principais procesos, importancia e significado biolóxico. 

Ácidos nucleicos: ADN e ARN. 

ADN e xenética molecular.Proceso de replicación do ADN. Concepto de xene. 

Expresión da información xenética. Código xenético.  
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Mutacións. Relacións coa evolución. 

A herdanza e transmisión de carácteres. Introdución e desenvolvemento das leis de Mendel. 

Base cromosómica da herdanza mendeliana. 

Aplicacións das leis de Mendel. 

Herdanza do sexo e herdanza ligada ao sexo. 

Doenzas hereditarias máis  frecuentes e o seu alcance social. 

Enxeñería xenética: técnicas e aplicacións. Biotecnoloxía. Bioética. 

Orixe e evolución dos seres vivos. Hipótese sobre a orixe da vida na Terra. 

Teorías da evolución. O feito e os mecanismos da evolución.  

As árbores filoxenéticas no proceso de evolución. 

A evolución humana: proceso de hominización. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Compara a célula procariota e eucariota, a animal e a vexetal, recoñecendo a función dos orgánulos celulares e a 

relación entre morfoloxía e función. 

 Distingue os diferentes compoñentes do núcleo e a súa función segundo as distintas etapas do ciclo celular. 

 Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 

 Recoñece as fases da mitose e meiose, diferenciando ambos os dous procesos e distinguindo o seu significado 

biolóxico. 

 Distingue os distintos ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 

 Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, relacionándoo co concepto de xene. 

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

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

 Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana, resolvendo problemas prácticos de cruzamentos cun ou 

dous carácteres. 

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

 Identifica as enfermidades hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social. 

 Diferencia técnicas de traballo en enxeñería xenética. 

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

 Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñería xenética. 

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

 Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 

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

 Interpreta árbores filoxenéticas. 

 Recoñece e describe as fases da hominización 

 

Tema 1.: Acèlula: estrutura, funcións e evolución celular 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A estrutura básica das 

células: membrana 

plasmática, citoplasma e 

material xenético. 

-  As células procariotas: 

características e estrutura. 

-Relacións  evolutivas entre 

célula eucariota e 

procariota. 

-  As células eucariotas: 

características e estrutura. 

-  O núcleo celular: estrutura e 

función. 

-  A cromatina e os 

cromosomas. Cariotipo 

-  A función de reprodución: a 

1.  Coñecer a teoría celular.   1.1.  Coñece os postulados da 

teoría celular e os 

antecedentes históricos que 

levaron a eles. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Distinguir os distintos tipos 

de organización que 

presentan as células e 

coñecer as súas 

características. 

  2.1.  Identifica as células 

procariotas e coñece as 

súas características. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Identifica as células 

eucariotas e recoñece os 

seus constituíntes 

estruturais e a función que 

desempeñan. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

3.  Diferenciar as células 

eucariotas vexetais e 

  3.1.  Coñece as características que 

diferencian as células 
CCL, 
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división celular:. 

-  A mitose. 

-  A citocinese. 

-  A meiose 

-  Comparación entre a mitose 

e a meiose: 

-  O significado biolóxico da 

mitose. 

-  O significado biolóxico da 

meiose 

-  O descubrimento das células 

e a teoría celular. 

-  Comprensión de 

informacións, adquisición 

de vocabulario. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 

investigar sobre as células e 

os científicos e as científicas 

que as estudaron. 

 

animais. vexetais das animais e 

distingue ambos os dous 

tipos de células. 

CMCT, 

CD 

4.  . Comparar a estrutura dos 

cromosomas e da cromatina 

4.1Recoñece as partes dun 

cromosoma utilizándoo 

para construír un cariotipo. 
CMCT 

5. Coñecer que é o ciclo celular e 

as distintas etapas que se 

diferencian nel. 

 

6.Diferenciar as etapas da 

división celular e describir 

cada unha delas. 

5.1..  Entende que é o ciclo celular, 

diferencia as súas etapas e 

coñece os cambios que 

sofre o ADN durante o 

ciclo celular. 

6.1.  Diferencia a mitose e a 

citocinese e coñece os 

acontecementos que 

ocorren en cada un destes 

procesos. 

CCL, 

CMCT 

 

 

CCL, 

CMCT 

 

7. Comprender a importancia da 

meiose e coñecer os 

acontecementos que 

suceden durante este 

proceso. 

8. Coñecer as semellanzas e as 

diferenzas entre a mitose e 

a meiose. 

7.1 Entende a importancia da 

meiose na reprodución 

sexual e coñece como se 

realiza. 

 

8.1. Coñece o significado da 

mitose e da meiose e 

comprende as súas 

diferenzas. 

CCL, 

CMCT 

 

 

 

CCL, 

CMCT 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 2: Herdanza xenética dos caracteres. Xenética 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os caracteres, os xenes e 

os alelos: 

-  Homocigose e 

heterocigose. 

-  Dominancia e 

recesividade. 

-  Xenotipo e fenotipo. 

-  Os experimentos de 

Mendel. 

-  As leis de Mendel. 

-  Variacións da herdanza 

mendeliana: 

-  Herdanza intermedia. 

-  Codominancia. 

-  Ligamento entre xenes. 

-  Recombinación xenética. 

-  A herdanza do sexo. 

  1.  Coñecer os conceptos 

básicos de xenética e 

diferenciar entre xenotipo e 

fenotipo. 

  1.1.  Relaciona os factores 

mendelianos cos xenes e cos 

caracteres hereditarios, e 

distingue entre xenotipo e 

fenotipo. 

CMCT, 

CCL 

  2.  Comprender o significado 

dos experimentos de 

Mendel, describir as súas 

leis e sabelas aplicar. 

  2.1.  Recoñece a importancia dos 

experimentos de Mendel, 

define as leis de Mendel, 

formula experimentos para 

demostralas e resolve 

problemas relacionados con 

elas. 

CMCT, 

CCL, 

CSIEP 

  3.  Distinguir entre ligamento 

cromosómico e 

recombinación xenética. 

  3.1.  Distingue entre herdanza 

intermedia, codominancia e 

xenes que actúan sobre un 

mesmo carácter, e explica o 

ligamento cromosómico e a 

CMCT, 

CCL 
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-  A herdanza ligada ao sexo: 

-  Os cromosomas sexuais 

humanos. 

-  O daltonismo e a 

hemofilia. 

-  Doenzas  

recombinación xenética. 

3.2. Resolve problemas prácticos de 

cruzamentos con un ou dous 

caracteres. 

  4.  Describir as variacións na 

transmisión dos caracteres e 

saber que a herdanza tamén 

se transmite co sexo. 

  4.1.  Coñece as formas de 

determinación sexual e a 

existencia de xenes 

relacionados cos cromosomas 

sexuais. 

CMCT 

  5.  Coñecer e identificar algunas 

doenzas hereditarias e  a súa 

prevención. 

  5.1.  Coñece as principais doenzas 

hereditarias, e resolve 

problemas sobre elas, 

utilizando árbores 

xenealóxicas. 

5.2. Coñece técnicas de diagnóstico 

prenatal. 

CMCT, 

CCL 

  6 Realizar un traballo coa axuda 

dun guión de prácticas 

describindo a súa execución 

e interpretando os seus 

resultados. 

  6.1.  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo 

experimental, identificando os 

pasos necesarios 

 

 

 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 3: A información xenética e os ácidos nucleicos. Iniciación á bioloxía molecular 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A estrutura dos ácidos 

nucleicos: 

-  Os nucleótidos. 

-  Tipos de ácidos 

nucleicos. 

-  As funcións dos ácidos 

nucleicos. 

-  A síntese de proteínas. 

- O código xenético. 

- A replicación do ADN. 

biolóxico da meiose. 

-  As técnicas da enxeñería 

xenética: 

-  A tecnoloxía do ADN 

recombinante. 

-  A reacción en cadea da 

polimerasa (PCR). 

-  A secuenciación do 

ADN. 

-  A clonación. 

-  Aplicacións da enxeñería 

  1.  Coñecer a composición, 

estrutura e función dos 

ácidos nucleicos. 

  1.1.  Coñece a composición dos 

nucleótidos e diferencia a 

estrutura dos dous tipos de 

ácidos nucleicos e sabercal é 

a súa función. 

CMCT, 

CCL, 

CD 

  2.  Comprender como se leva a 

cabo a síntese de proteínas e 

coñecer o papel que 

desempeña o código 

xenético. 

  2.1.  Diferencia as dúas etapas que 

teñen lugar na síntese de 

proteínas e describe o que 

acontece en cada unha delas. 

CMCT, 

CCL 

  2.2.  Coñece que é o código 

xenético e cales son as súas 

características. 

CMCT, 

CCL 

  3.  Entender a necesidade da 

replicación do ADN e 

describir como se produce. 

  3.1.  Comprende a importancia da 

replicación do ADN, e 

explica como se produce e 

entende o seu carácter 

semiconservativo. 

CCL, 

CMCT 

4.  Coñecer as técnicas de 

manipulación xenética. 

4.1.Coñece en que consisten as 

principais técnicas de 

enxeñería xenética. 
CMCT 
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xenética: 

-  Obtención de 

medicamentos. 

-  Terapias xénicas. 

-  Estudo da pegada 

xenética. 

-  Os alimentos 

transxénicos. 

-  Proxecto Xenoma 

Humano. 

-  Implicacións éticas da 

enxeñería xenética. 

5.Describir as principais 

aplicacións da enxeñería 

xenética. 

5.1.  Describe as aplicacións da 

enxeñería xenética en 

diversos campos como a 

obtención de medicamentos, 

a aplicación de terapias 

xénicas, a gandería e a 

agricultura, etc. 

CMCT, 

CCL 

6. Coñecer os problemas que se 

xeran na sociedade debido 

ao uso de técnicas da 

enxeñería xenética 

6.1.  Coñece as repercusións sociais 

e ambientais da enxeñería 

xenética CMCT, 

CEC 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 4: Orixe e evolución da vida na Terra. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

-  A orixe da vida. 

-  A evolución química. 

-  A evolución biolóxica. 

-  Teorías sobre a orixe da 

biodiversidade. 

-  A teoría da selección 

natural. 

-  O neodarwinismo. 

-  O puntualismo. 

-  A adaptación. 

-  A especiación. 

-  As probas da evolución. 

-  As probas da anatomía 

comparada. 

-  As probas 

paleontolóxicas. 

-  As probas 

bioxeográficas. 

-  As probas 

embriolóxicas. 

-  As probas moleculares. 

-  A evolución humana. 

  1.  Comprender a orixe dos seres 

vivos. 

  1.1.  Coñece as principais hipóteses 

sobre a evolución química da 

vida. CMCT, 

CCL 
  1.2.  Describe as teorías que explican 

a orixe das primeiras células. 

  2.  Coñecer as teorías que 

explican a evolución e a orixe 

das especies. 

  2.1.  Explica as principais teorías 

sobre a orixe das especies. CMCT, 

CCL, 

CAA 
  2.2.  Aplica o proceso da selección 

natural á evolución das especies. 

  3.  Razoar as achegas da teoría 

sintética á teoría evolutiva e 

entender os cambios 

evolutivos ao longo da 

historia da vida. 

  3.1.  Valora a importancia da 

mutación e da selección natural 

no proceso evolutivo e 

comprende os cambios 

evolutivos. 

CMCT 

  4.  Usar as probas que derivan das 

distintas ramas da ciencia no 

estudo da evolución dos seres 

vivos. 

  4.1.  Aplica as probas nas que se 

basea a evolución das especies. CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  Describir a hominización.   5.1.  Recoñece e escribe as fases da 

hominización. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Bloque 2. A dinámica da Terra. 

(Tema 7, 8 e 9) 

 

Contidos 

Historia da Terra. Orixe da Terra. O tempo xeolóxico: ideas históricas sobre a idade da Terra. Principios e 

procedementos que permiten reconstruír a súa historia. Utilización do actualismo como método de interpretación. 

Os eóns, eras xeolóxicas e períodos xeolóxicos: situación dos acontecementos xeolóxicos e biolóxicos importantes. 
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Os fósiles guía e o eu emprego para a datación e o estudo de procesos xeolóxicos. 

Interpretación de mapas topográficos e realización de perfis topográficos. Interpretación e datación de procesos 

representados en cortes xeolóxicos. 

Estrutura e composición da Terra. Modelos xeodinámico e xeoquímico. 

A tectónica de placas e as súas manifestacións. Evolución histórica: da deriva continental á tectónica de placas. 

Evolución do relevo como resultado da interacción da dinámica externa e interna. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Identifica e describe feitos que mostren a Terra como un planeta cambiante, relacionándoos cos fenómenos que 

suceden na actualidade. 

 Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo 

as unidades temporais na historia xeolóxica. 

 Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia 

da Terra, recoñecendo algúns animais e plantas características de cada era. 

 Relaciona algún dos fósiles guía máis característicos coa súa era xeolóxica. 

 Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 

 Resolve problemas simples de datación relativa, aplicando os principios de superposición de estratos, superposición 

de procesos e correlación. 

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

 Relaciona as características da estrutura interna da Terra asociándoas cos fenómenos superficiais. 

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

 Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas. 

 Interpreta as consecuencias que teñen no relevo os movementos das placas. 

 Identifica as causas que orixinan os principais relevos terrestres. 

 Relaciona os movementos das placas con distintos procesos tectónicos. 

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

 

Tema 7: O planeta Terra e a súa historia. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
- Historia da Terra. Orixe da 

Terra. 

- Métodos de datación 

absoluta 

-Métodos de datación relativa 

--  O rexistro estratigráfico. 

- Os fósiles guía 

- O tempo xeolóxico. 

-Eventos derivados da 

dinámica litosférica. 

- Eventos relacionados co 

clima. 

- Eventos relacionados coa 

biodiversidade. 

- As divisións do calendario 

da Terra. 

- O Precámbrico. 

- A era paleozoica. 

- A era mesozoica. 

1.  Coñecer os principais eventos 

acontecidos ao longo da 

historia da Terra. 

1.1.  Coñece os principais eventos 

acontecidos ao longo da 

historia da Terra. CMCT 

2.  Coñecer e aplicar os principios 

básicos que permiten 

interpretar, datar e 

correlacionar o rexistro 

estratigráfico. 

2.1.  Coñece os principios básicos da 

estratigrafía e aplícaos para 

interpretar, datar e 

correlacionar o rexistro 

estratigráfico 

CMCT, 

CAA 

3.  Coñecer a extensión do tempo 

xeolóxico e a súa 

representación nun 

calendario da historia da 

Terra. 

3.1.  Coñece a extensión do tempo 

xeolóxico e é capaz de 

representalo nun calendario da 

historia da Terra. 

CMCT, 

CEC, 

CAA 

4.   Coñecer as principais 

divisións do calendario da 

Terra e situar nelas os 

acontecementos xeolóxicos 

e biolóxicos acontecidos ao 

longo da historia do planeta. 

4.1.  Coñece as principais divisións do 

calendario da Terra e sabe 

situar nelas os principais 

acontecementos xeolóxicos e 

biolóxicos acontecidos ao 

longo da historia do planeta. 

CMCT 
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-A era cenozoica. 

- Interpretación de mapas 

topográficos e realización 

de perfis topográficos. 

5. Recoñecer e datar eóns, eras e 

períodos xeolóxicos, 

utilizando o coñecemento 

dos fósiles guía. 

5.1.  Relaciona algún dos fósiles guía 

máis característicos coa súa era 

xeolóxica. 
CAA 

 

6.  Inerpretar cortes xeolóxicos 

sinxelos e perfis 

topográficos como 

procedemento para o estudo 

dunha zona ou dun terreo. 

6.1.  Interpreta un mapa topográfico e 

fai perfís topográficos. 

6.2. Resolve problemas sinxelos de 

datación relativa, aplicando os 

principios de superposición de 

estratos, superposición de 

procesos e correlación. 

CAA 

CMCCT 

 

7.  Realizar un traballo 

experimental coa axuda dun 

guión de prácticas 

describindo a súa execución 

e interpretando os seus 

resultados. 

7.1. Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo 

experimental, para interpretar 

un mapa xeolóxico e elaborar 

un perfil topográfico e un corte 

xeolóxico. 

CM  

CCT 

CCL 

 

 

CMCCT 

 

 

8.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora de 

afrontar de defender 

opinións, e desenvolver 

actitudes de respecto e 

colaboración á hora de 

traballar en grupo. 

8.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora,  
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 8:  Dinámica interna terrestre. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
- O estudo directo da 

xeosfera. 

-- Métodos de estudo 

indirectos da xeosfera. 

-O método sísmico. 

- O modelo xeoquímico. 

- O modelo xeodinámico. 

- Evidencias da dinámica da 

xeosfera. 

- A deriva continental. 

-A distribución dos 

terremotos e volcáns. 

1.  Coñecer o método sísmico 

para o estudo do interior da 

Terra, así como as 

conclusións que se extraen 

da súa aplicación. 

1.1.  Coñece os tipos de ondas sísmicas, o 

seu comportamento ao propagarse 

no interior da Terra e a súa utilidade 

á hora de detectar descontinuidades 

(cambios de composición ou de 

estado) no interior da Terra. 

CMCT 

2.  Comprender a necesidade dun 

modelo de estrutura interna 

da Terra. 

2.1.  Coñece as características e o 

comportamento dinámico das 

diferentes capas e subcapas que 

constitúen o interior da xeosfera. CMCT 
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- A idade do fondo 

oceánico. 

-O paleomagnetismo. 

-As medicións directas. 

- A teoría da tectónica de 

placas. 

-  O ciclo de Wilson 

3.  Coñecer os antecedentes 

históricos da teoría da 

tectónica de placas. 

3.1.  Coñece as teorías oroxénicas do 

pasado, en especial as propostas de 

Wegener sobre a deriva continental e 

a influencia destas no 

desenvolvemento da teoría da 

tectónica de placas. 

CMCT 

4.  Identificar as placas e os tipos 

de bordos de placas e 

describir as súas 

características. 

  4.1.  Recoñece as placas tectónicas e 

distingue os tipos de interaccións 

que se producen entre os seus bordos 

converxentes, diverxentes e 

transformantes, así como nas zonas 

do interior das placas. 

CMCT 

5.  Coñecer e interpretar as probas 

da tectónica de placas. 

5.1.  Coñece, interpreta e explica as 

diferentes probas da tectónica de 

placas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

6.  Explicar os modelos da 

dinámica interna da Terra. 

6.1.  Coñece e explica os modelos da 

dinámica interna da Terra 

compatibles coa dinámica das placas 

litosféricas. 

CMCT, 

CCL 

7. Comprender o ciclo de Wilson. 7.1.Coñece e describe as etapas do ciclo de 

Wilson. 
CMCT, 

CCL 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 9: O relevo e outras manifestacións da dinámica terrestre. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-Efectos da dinámica de 

placas. 

- Dinámica de placas e 

procesos xeolóxicos. 

-Os procesos endóxenos: o 

magmatismo. 

- A actividade plutónica. 

- A actividade volcánica. 

- Os procesos endóxenos: o 

metamorfismo. 

-Os procesos endóxenos: a 

deformación das rochas. 

- As fracturas: diáclases e 

fallas. 

- Os terremotos. 

- As dobras. 

1.  Coñecer a relación entre os 

efectos da dinámica da 

litosfera e os procesos 

xeolóxicos endóxenos e 

exóxenos. 

1.1.  . Coñece a relación entre os efectos da 

dinámica da litosfera e os procesos 

xeolóxicos endóxenos e exóxenos.  CMCT 

2.  Describir e situar os procesos 

magmáticos no contexto da 

tectónica de placas 

2.1.  Describe e sitúa os procesos 

magmáticos no contexto da tectónica de 

placas. 

CMCT, 

CCL 

3.  . Describir e situar os procesos 

metamórficos no contexto da 

tectónica de placas. 

3.1.  Describe e sitúa os procesos 

metamórficos no contexto da 

tectónica de placas. 

CMCT, 

CCL 

4.  Describir e situar as principais 

deformacións das rochas da 

litosfera (terremotos, 

fracturas e dobras) no 

contexto da tectónica de 

placas. 

4.1. Describe e sitúa as principais 

deformacións das rochas da litosfera 

(terremotos, fracturas e dobras) no 

contexto da tectónica de placas. 

CMCT, 

CCL 
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- Os procesos exóxenos: 

modelado e rochas 

sedimentarias. 

- Os procesos do 

modelado. 

- O modelado e a dinámica 

litosférica. 

- A sedimentación. 

- A diaxénese. 

- Orixe das rochas 

sedimentarias. 

- A evolución do relevo. 

- Os relevos terrestres. 

- Os relevos litolóxicos. 

-Os relevos climáticos. 

-Os relevos estruturais. 

- Os relevos costeiros. 

5.  Describir e situar os procesos 

do modelado do relevo e a 

formación das rochas 

sedimentarias no contexto da 

tectónica de placas. 

5.1.  Describe e sitúa os procesos do 

modelado do relevo e a formación 

das rochas sedimentarias no 

contexto da tectónica de placas. 
CMCT, 

CCL 

6.  Comprender a relación entre os 

procesos petroxenéticos a 

través do ciclo das rochas ou 

mediante a tectónica de 

placas. 

6.1.  Comprende a relación entre os 

procesos petroxenéticos a través do 

ciclo das rochas ou mediante a 

tectónica de placas. 
CMCT 

7.  Comprender que o relevo é o 

resultado dunha evolución na 

que interveñen diversos 

procesos xeolóxicos 

7.1.  Comprende que o relevo é o resultado 

dunha evolución na que interveñen 

diversos procesos xeolóxicos. CMCT 

  8.   Coñecer os factores que 

determinan a evolución do 

relevo e os tipos de relevos 

que se orixinan en función da 

predominancia duns ou 

outros. 

8.1.  Coñece os factores que determinan a 

evolución do relevo e relaciónaos 

cos tipos de relevos que se orixinan 

en función da predominancia duns 

ou outros. 

CMCT, 

CAA 

9. Identificar os relevos 

volcánicos, graníticos e 

kársticos como relevos 

litolóxicos e coñecer a 

xénese, a evolución e as 

formas características de 

cada un deles. 

9.1  Identifica os relevos volcánicos, 

graníticos e kársticos como relevos 

litolóxicos e coñece a xénese, a 

evolución e as formas características 

de cada un deles. 
CMCT 

10.   Identificar os diferentes 

relevos das zonas 

morfoclimáticas, explicar o 

modo de acción dos procesos 

do modelado predominantes 

en cada zona e coñecer a 

xénese, a evolución e as 

formas características de 

cada un deses relevos. 

10.1. Identifica os relevos das zonas 

morfoclimáticas e sabe explicar, 

tanto o modo de acción dos procesos 

do modelado predominantes en cada 

zona coma a xénese, a evolución e 

as formas características de cada un 

deles. 

CMCT, 

CCL 

11 Identificar os relevos das zonas 

costeiras, comprender a 

predominancia da acción do 

mar nestas zonas e coñecer a 

xénese, a evolución e as 

formas características destes 

relevos. 

11.1. Identifica os relevos das zonas 

costeiras, comprende a 

predominancia da acción do mar 

nestas zonas e coñece a xénese, a 

evolución e as formas características 

destes relevos. 

CMCT 

12.  Identificar os principais 

relevos estruturais e coñecer 

a xénese, a evolución e as 

formas características de 

cada un deles. 

12.1. Identifica os principais relevos 

estruturais e coñece a xénese, a 

evolución e as formas características 

de cada un deles. 
CMCT 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 
conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Bloque 3. Ecoloxía e medio. 

(Tema 5 e 6) 
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Contidos 

Compoñentes do ecosistema: comunidade e biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico. 

Factores ambientais e seres vivos. Factores limitantes e adaptacións. Límites de tolerancia. 

Relación intraespecíficas e interespecíficas. Influencia na regulación dos ecosistemas. 

Autorregulación do ecosistema, da poboación e da comunidade. 

Relacións tróficas: cadeas e redes. 

Dinámica do ecosistema. 

Ciclo da materia e fluxo da enerxía. 

Pirámides ecolóxicas. 

Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas. 

Eficiencia ecolóxica e aproveitamento dos recursos alimentarios. Regra do 10%. 

A actividade humana e o medio. Impactos e valoración das actividades humanas nos ecosistemas. Consecuencias 

ambientais do consumo humano de enerxía. 

Os recursos naturais e os seus tipos. A superpoboación e as súas consecuencias: deforestación, sobreexplotación, 

incendios, etc. 

Os residuos e a súa xestión. Coñecemento de técnicas sinxelas para coñecer o grao de contaminación e depuración do 

medio. 

Uso de enerxías renovables como factor fundamental para un desenvolvemento sustentable.  

 

Estándares de aprendizaxe 

 Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus componentes. 

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

 Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a adaptación co factor ou 

factores ambientais desencadeantes deste.  

 Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, 

valorando a súa importancia na conservación deste.  

 Recoñece e describe distintas relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas. 

 Recoñece os diferentes niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, valorando a importancia que teñen para a 

vida en xeral o mantemento destas.  

 Compara as consecuencias prácticas na xestión sostible dalgúns recursos por parte do ser humano, valorando 

criticamente a súa importancia.  

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

 Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 

desertización, esgotamento de recursos...  

 Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora do medio.  

 Describe os procesos de tratamento de residuos e valorando criticamente a recollida selectiva destes.  

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

 Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sostible do planeta. 

 

Tema 5: Biosfera e ecosistemas: estrutura, dinámica e evolución. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  O ecosistema e os 

factores ambientais. 

-  Os factores abióticos. 

-  Adaptacións ao medio 

terrestre. 

-  Adaptacións ao medio 

acuático. 

-  Os factores bióticos. 

-  As interaccións 

intraespecíficas. 

-  As interaccións 

interespecíficas. 

  1.  Definir ecosistema.   1.1.  Define ecosistema, identifica os seus 

compoñentes e recoñece algunhas 

relacións entre eles. 

CMCT, 

CCL 

  2.  Coñecer os principais 

factores abióticos do 

ecosistema. 

  2.1.  Coñece os principais factores 

abióticos que caracterizan os medios 

terrestres e acuáticos e relaciónaos 

coas adaptacións que aparecen nos 

seres vivos. 

CMCT, 

CAA 

  3.  Coñecer as interaccións 

intraespecíficas e 

interespecíficas entre os 

  3.1.  Explica as relacións que se producen 

entre os seres vivos da biocenose e 

diferencia entre relación 

CMCT, 

CCL, 
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-  O equilibrio ecolóxico. 

-  As sucesións ecolóxicas. 

- A estrutura trófica e a súa 

representación. 

-As cadeas tróficas. 

- As redes tróficas. 

- A transferencia de materia 

e de enerxía nun 

ecosistema. 

- Os parámetros tróficos. 

-A biomasa. 

- A produción. 

- As pirámides tróficas. 

-As pirámides de enerxía. 

-As pirámides de 

biomasa. 

-As pirámides de 

números. 

- Os ciclos bioxeoquímicos. 

- O ciclo do carbono. 

organismos do ecosistema. intraespecífica e interespecífica. CAA 

  3.2.  Coñece os principais tipos de 

interaccións interespecíficas e 

intraespecíficas. 
CMCT 

  4.  Desenvolver o concepto de 

sucesión. 

  4.1.  Define o concepto de sucesión, 

clasifica os seus tipos, comenta as 

súas características e desenvolve o 

concepto de clímax. 

CMCT, 

CCL 

  5.  Coñecer algúns mecanismos 

de autorregulación. 

  5.1.  Analiza as migracións e a relación 

depredador-presa como mecanismos 

de autorregulación do ecosistema. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  6.  Coñecer a estrutura trófica 

dos ecosistemas. 

Define produtores, consumidores e 

descompoñedores. 
CMCT, 

CCL 

7. Interpretar cadeas e redes 

tróficas. 

7.1.  Forma redes e cadeas tróficas CMCT, 

CAA 

8. Describir os fluxos da materia 

e da enerxía nos 

ecosistemas e explicar as 

súas diferenzas. 

8.1.Describe os fluxos da materia e da 

enerxía nos ecosistemas e explica as 

súas diferenzas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

9.Comprender que son os 

parámetros tróficos. 

9.1.Define biomasa e produción. CMCT, 

CCL 

10. Coñecer as principais 

características das pirámides 

ecolóxicas de enerxía, de 

biomasa e de números. 

10.1.Constrúe pirámides ecolóxicas sinxelas. CMCT, 

CCL, 

CAA 

11. Explicar o ciclo 

bioxeoquímico do carbono. 

11.1. Describe o ciclo bioxeoquímico do 

carbono. 
CMCT, 

CCL 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Tema 6: A actividade humana e o medio. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
- Utilización dos 

ecosistemas por parte do 

ser humano. 

-  Produción de impactos 

ambientais. 

- A contaminación. 

-O esgotamento dos 

recursos. 

-As desigualdades sociais. 

- O desenvolvemento 

sostible. 

-Os acordos ambientais. 

- A protección dos espazos 

naturais. 

1.  Definir impacto ambiental e 

coñecer os efectos que 

produce. 

1.1.  Define impacto ambiental e coñece os 

servizos que os ecosistemas 

prestan ao ser humano. 

CMCT, 

CCL 

1.2.  Coñece as causas e os efectos dos 

impactos ambientais. 
CMCT, 

CSC 

2.  Analizar as consecuencias da 

destrución dos bosques 

polos incendios forestais. 

2.1.  Describe as causas e o resultado da 

degradación dos bosques no 

planeta. 

CMCT, 

CSC, 

CAA 

3.  Coñecer en que consiste o 

desenvolvemento sostible e 

a xestión ambiental. 

3.1.  Coñece as bases do desenvolvemento 

sostible. CMCT 

3.2.  Explica as principais medidas para 

protexer o medio e as medidas 

correctoras do dano producido ao 

CMCT, 

CCL 
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- A xestión dos recursos. 

- A xestión dos residuos. 

medio. 

4.  Realizar un traballo 

experimental coa axuda dun 

guión de prácticas 

describindo a súa execución 

e interpretando os seus 

resultados. 

4.1.  Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo 

experimental, para realizar unha 

ecoauditoría escolar, identificando 

posibles problemas e propoñendo 

medidas correctoras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 
competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e 

conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Bloque. 4. Proxecto de investigación. 

(Integrado nos bloques anteriores) 

 

Contidos 

Elaboración de  hipóteses e contrastalas a través da experimentación ou a observación. 

Fontes de divulgación científica. Planear, aplicar e integrar as destrezas e habilidades propias do traballo científico. 

Participación e colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións. 

Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 

 Utiliza argumentos xustificando as hipóteses que propón. 

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

investigacións.  

 Participa, valora e respecta o traballo individual e grupal.  

 Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno ou a 

alimentación e nutrición humana para a súa presentación e defensa na aula.  

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

Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bacharelato 
 

CONTIDOS ORGANIZADOS EN BLOQUES, RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS CLAVE E 

SECUENCIADOS TRIMESTRALMENTE 

 

Bloques 
1: Os seres vivos: composición e función 

2: A organización celular 

3: Histoloxía 

4: A biodiversidade 

5: As plantas: funcións e adaptacións ao medio 

6:Os animais.Funcións e adaptacións ao medio 

7: Estrutura e composición da Terra 

8: Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

9: Historia da Terra 

 

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función. 

(Tema 1: A materia da vida) 

 

Contidos 

Niveis de organización dos seres vivos. 

Características dos seres vivos: funcións de nutrición, relación e reprodución. 

Concepto de bioelemento e biomolécula. 

Clasificación dos bioelementos e das biomoléculas. 

Estrutura, composición química e propiedades das biomoléculas. 

Relación entre estrutura e funcións biolóxicas das biomoléculas 
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Estándares de aprendizaxe. 

 Describe as características que definen aos seres vivos: complexidade e función de nutrición, relación e 

reproducción, e coñece os principais niveis de organización abióticos e bióticos. 

 Identifica e clasifica os bioelementos e biomoleculas presentes nos seres vivos e coñece as características do átomo 

de carbono. 

 Dostingue as características fisicoquímicas e as propiedades das moléculas básicas que configuran a estrutura 

celular, e destaca a uniformidade molecular dos seres vivos. 

 Explica a estructura da auga, relaciona as suas propiedades físico-químicas coas suas funciones biolóxicas, e coñece 

as formas nas que se atopan os sales minerais nos seres vivos e as súas funcións biolóxicas. 

 Coñece os principais glúcidos, a súa composición, estructura, funcións biolóxicas e a súa clasificación, e 

esquematiza un enlace O-glucosídico. Identifica os monómeros constituíntes dos gúcidos. 

 Coñece os principais lípidos e ácidos grasos, composición e funcións biolóxicas e a súa clasificación, e esquematiza 

a esterificación dun triglicérido. Identifica os monómeros constituíntes dos triglicéridos. 

 Distingue os aminoácidos como monómeros das proteínas; coñece a súa composición,  estructuras,  funcións 

biolóxicas, especialmente a enzimática, e clasificación destas, e esquematiza un enlace peptídico. 

 Distingue aos nucleótidos como monómeros dos ácidos nucleicos, esquematiza a fórmula dun nucleótido e do 

enlace fosfodiéster, e explica a estructura de dobre hélice do ADN e dos distintos tipos de ARN. 

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

 Utiliza técnicas e códigos para representar moléculas e valora a súa correcta representación. 

 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaae avaliables CC 

    
-  Características dos seres 

vivos:  

-  Complexidade e 

uniformidade. 

-  As funciónss de 

nutrición, de relación e 

de reproducción.  

-  Os niveis de 

organización 

-  Recoñecemento da 

dificultade de definir o 

concepto de vida 

-  Bioelementos e 

biomoléculas 

-  Os bioelementos. 

-  As biomoléculas 

inorgánicas: el agua y 

las sale minerales. 

-  As características de las 

biomoléculas 

orgánicas. 

-  Os glúcidos 

-  Monosacáridos. 

-  Disacáridos. 

-  Polisacáridos. 

- .Representación da 

fórmula lineal da 

glucosa. 

-. Esquematización do 

enlace O-glucosídico. 

  1.  Describir as características 

dos seres vivos e os 

distintos niveis de 

organización da materia 

viva. 

  1.1.  Explica as características que definen 

aos seres vivos: complexidade, 

nutrición, relación e reproducción, e 

coñece os principais niveis de 

organización abióticos e bióticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  2.  Definir os conceptos de 

bioelemento e biomoléculas 

e coñecer os principais 

bioelementos e as 

características das 

biomoléculas inorgánicas. 

  2.1.  Define bioelemento, oligoelemento e 

biomolécula; clasifica os bioelementos 

en primarios, secundarios e 

oligoelementos, e coñece as 

características do átomo de carbono. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 

  2.2.  Explica a estructura da agua, relaciona 

as súas propiedades físico-químicas 

coas súas funcións biolóxicas, e 

coñece as formas nas que se atopan os 

sales minerais nos seres vivos e as súas 

funcións biolóxicas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 

  3.  Describir a estructura 

química dos glúcidos e 

coñecer a súa clasificación e 

as súas funcións biolóxicas. 

  3.1.  Coñece os principais glúcidos, a súa 

composición, estructuras, funcións 

biolóxicas a clasificación, e 

esquematiza un enlace O-glucosídico. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA 

  4.  Coñecer as características 

xerais dos lípidos a a súa 

clasificación. 

  4.1.  Coñece os principais lípidos e ácidos 

graxos, composición, estructura, 

funcións biolóxicas e clasificación, e 

esquematiza a esterificación dun 

triglicérido. 

CMCT, 

CAA 

  5.  Describir a estructura dos 

aminoácidos e das proteínas 

  5.1.  Distingue os aminoácidos como 

compoñentes básicos das proteínas; 

CMCT, 

CAA, 
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-  Os lípidos 

-  Ácidos grasos. 

-  Triacilglicéridos ou 

graxas. 

-  Fosfolípidos. 

-  Esteroides e terpenos. 

-  Esquematización da 

formación dunha graxa 

(esterificación dun 

triglicérido). 

-  As proteínas 

-  Os aminoácidos. 

-  A estructura das 

proteínas. 

-  Funcións das proteínas. 

-  Os enzimas. 

-  Esquematización da 

formación do enlace 

peptídico e do 

mecanismo de 

actuación dun enzima. 

-  Os ácidos nucleicos 

-  Os nucleótidos. 

-  Estructura do ADN. 

-  Estructura do ARN. 

-  Funcións dos ácidos 

nucleicos. 

-  Deducción, a partir dunha 

secuencia de bases do 

ADN de: cadea 

complementaria, a 

secuencia do ARNm e a 

secuencia de aminoácidos. 

e explicar as súas funcións 

biolóxicas. 

coñece a composición,  estructuras,  

funcións biolóxicas, especialmente a 

enzimática, e clasificación destas, e 

esquematiza o enlace peptídico. 

CD 

  6.  Explicar a estructura dos 

ácidos nucleicos  a súa 

función como portadores da 

información xenética. 

  6.1.  Distingue aos nucleótidos como 

compoñentes básicos dos ácidos 

nucleicos, esquematiza a fórmula dun 

nucleótido e do enlace fosfodiéster, e 

explica a estructura de doble hélice do 

ADN e dos distintos tipos de ARN. 
CMCT, 

CEC, 

CD 

  7.  Utilizar diversos materiais, 

técnicas, códigos e recursos 

artísticos na realización de 

creacións propias. 

  7.1.  Utiliza técnicas e códigos para 

representar moléculas e valora a súa 

correcta representación. 

CEC 

 

Bloque 2. A organización celular 

(Tema 2: A vida e a sua organización. / Tema 4: As funcións de reproducción) 

 

Contidos 

A célula como unidade estrutural, funcional e xenética. 

Modelos de organización celular: célula procariota e eucariota; célula animal e célula vexetal 

Estrutura e función dos orgánulos celulares. 

Planificación e realización de prácticas de laboratorio. Observación microscópica de células eucariotas animais e 

vexetais 

Ciclo celular. División celular: mitose e meiose. Importancia na evolución dos seres vivos 

 

Estándares de aprendizaxe  

 Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 

 Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

 Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coa súa función ou coas súas funcións. 

 Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante microfotografías ou preparacións microscópicas. 

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

 Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meiose. 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  A célula:  

-  Estructura básica das 

células. 

-  A célula procariota e a 

célula eucariota. 

-  A célula eucariota vexetal 

e animal 

-  A célula como unidade 

funcional: o metabolismo 

-  Definición e tipos de 

metabolismos: o 

catabolismo e o 

anabolismo. 

-  Identificación das 

diferentes moléculas dos 

principais intermediarios 

do metabolismo. 

-  Procesos catabólicos: a 

respiración celular e a 

fermentación. 

-  Procesos anabólicos: a 

fotosíntese. 

-  Hacia a pluricelularidade 

-  A pluricelularidade. 

Diferenciación e 

especialización celular. 

-  Tipos de organización 

dos organismos 

pluricelulares. 

-  As formas non celulares 

-  Os virus. 

-  Outras formas non 

celulares: plásmidos, 

viroides e prións. 

  1.  Distinguir entre células 

procariotas e eucariotas. 

  1.1.  Establece as diferencias entre os 

distintos tipos de células e sabe 

representala esquemáticamente. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  2.  Explicar que é o 

metabolismo, diferenciar 

os seus sus tipos e 

describir os principais 

procesos metabólicos. 

  2.1.  Define metabolismo e explica as 

características do anabolismo e do 

catabolismo e a función dos 

intermediarios metabólicos; 

establece as diferencias entre a 

respiración aerobia e a fermentación, 

explica como se leva a cabo a 

fotosíntesis, e describe as etapas de 

cada proceso. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Comprender a evolución de 

moitos organismos hacia a 

pluricelularidade como 

resposta adaptativa. 

  3.1.  Expon as razóns que poideron dar 

lugar a que algúns organismos se 

convirtiran en seres pluricelulares, 

explica a diferenciación celular e 

distingue as distintas formas de 

organización pluricelular. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Diferenciar as distintas 

formas de organización 

pluricelular. 

  4.1.  Diferencia as distintas formas de 

organización pluricelular. CMCT 

  5.  Coñecer as formas non 

celulares. 

  5.1.  Explica que son virus, plásmidos, 

viroides e prións. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

 

    
-  O ciclo biolóxico e a 

reproducción: 

-  Ciclo biolóxico e fases. 

-  A reproducción e os seus 

tipos. 

-  Células xerminais e 

somáticas. 

-  Recoñecemento das 

distintas fases dun ciclo 

biolóxico: 

-  O ciclo celular e a 

reproducción celular 

-  Ciclo celular en células 

  1.  Explicar a necesidade da 

reproducción para a 

continuidade da vida. 

  1.1.  Define ciclo biolóxico, distingue as 

fases dun ciclo vital e coñece os tipos 

de reproducción que presentan os 

seres vivos. CCL, 

CMCT 

  2.  Coñecer os distintos tipos 

de reproducción asexual e 

describir as fases da 

mitose e do ciclo celular. 

  2.1.  Diferencia os tipos de reproducción 

asexual e explica as fases do ciclo 

celular e da mitose. 
CMCT, 

CD, 

CAA 
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procariotas e eucariotas. 

-  Etapas do ciclo celular: 

mitose e citocinesis. 

-  Representación das fases 

da mitose.  

-  A mitose e a reproducción 

asexual: 

-  Tipos de reproducción 

asexual en seres 

unicelulares e 

pluricelulares.  

-  Recoñecemento dos tipos 

de reproducción asexual 

en distintos organismos. 

-  A reproducción sexual e a 

meiose: 

-  Fases da reproducción 

sexual.  

-  A meiose e as súas fases. 

-  Recoñecemento en 

fotografías das fases da 

meiose.  

-  Os ciclos biolóxicos e a 

meiose: 

-  Ciclos de vida. 

-  Representación 

esquemática dos ciclos 

biolóxicos. 

  3.  Coñecer as fases da 

reproducción sexual, 

explicar os ciclos 

biolóxicos e recoñecer as 

fases da meiose e  súa 

importancia. 

  3.1.  Explica as fases da reproducción 

sexual, os ciclos biolóxicos e entende 

a necesidade da meiose no 

mantenemento da constancia 

numérica dos cromosomas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.  Apreciar a influenza do 

coñecemento científico no  

modo de vida actual. 

  4.1.  Valora a importancia do coñecemento 

científico sobre o mecanismo da 

reproducción sexual para evitar 

enfermidades. 
CSYC 

  5.  Mostrar iniciativa nas 

actividades propuestas na  

aula. 

  5.1.  Amosa iniciativa e da cuenta das 

actividades propostas. 

SIEP 

 

Bloque 3. Histoloxía 

(Tema 3: Os tecidos) 

 

Contidos 

Concepto de tecido, órgano, aparello e sistema. 

Principais tecidos animais: estrutura e función. 

Principais tecidos vexetais: estrutura e función 

Observacións microscópicas de tecidos animais e vexetais. 

 

Estándares de aprendizaxe 

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

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

 Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Os tecidos vexetais: 

-  Clasificación, estrutura 

e función dos distintos 

tipos de tecidos 

vexetais. 

-  Os tecidos animais: 

clasificación, estrutura e 

  1.  Coñcer os principais tecidos 

vexetais e as súas diferentes 

variedades, e describir as 

súas características 

morfolóxicas e funcionais. 

  1.1.  Clasifica e describe os tecidos 

meristemáticos e os tecidos 

parenquimáticos, sinala as 

características das súas células, a súa 

ubicación e función na planta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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función dos diferentes 

tipos de tecidos animais   

-  A técnica histolóxica: 

procesos que se seguen 

para realizar unha 

preparación histolóxica 

 

  1.2.  Clasifica e describe os tecidos de 

sostén  e os tecidos secretores, e 

indica as características das súas 

células, a súa ubicación e a súa 

función na planta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Clasifica e describe os tecidos 

protectores e os tecidos conductores, 

e indica as características das súas 

células, a súa ubicación e a súa 

función na planta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Coñecer os principais tipos 

de tecidos animais, as súas 

principais características 

morfolóxicas e a función 

que desenvolven no 

organismo. 

  2.1.  Clasifica os principais tipos de tecidos 

epiteliais, e sinala as súas 

características, a súa función e a súa 

localización no organismo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Describe as características dos tecidos 

conxuntivos, adiposos e 

cartilaxinosos, e indica a súa función 

e a súa ubicación no organismo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.3.  Enumera as características do tecido 

óseo; sinala a súa composición, a súa 

función e a súa localización, e indica 

as variedades que existen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.4.  Describe as características 

morfolóxicas e funcionais do tecido 

sanguíneo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.5.  Explica as características 

morfolóxicas e funcionais do tecido 

muscular, e sinala as diferenzas entre 

os distintos tipos de tecidos 

musculares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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  2.6.  Explica as características do tecido 

nervioso e describe os diferentes 

tipos celulares que o forman. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  3.  Coñecer os principais 

procesos da técnica 

histolóxica. 

  3.1.  Describe os procesos que se realizan 

na técnica histolóxica. CMCT, 

SIEP 

 
  4.  Utilizar materiais e recursos 

expresivos para representar 

diferentes tecidos. 

  4.1.  Usa materiais e recursos como o 

dibuxo para representar neuronas, 

sarcómeros, etc. 
CEC 

 

Bloque 4. A biodiversidade 

(Tema 5: A biodiversidade e a sua conservación. / Tema 6: A clasificación dos seres vivos) 

 

Contidos 

Clasificación e nomenclatura dos seres vivos. Grandes grupos taxonómicos 

Concepto de biodiversidade. Índices de biodiversidade. 

Características dos dominios e dos reinos dos seres vivos 

Grandes zonas bioxeográficas. 

Patróns de distribución. Principais biomas.  Os biomas galegos 

Factores xeolóxicos e biolóxicos que inflúen na distribución dos seres vivos 

A evolución como fonte de biodiversidade. Proceso de especiación. 

Ecosistemas da Península Ibérica. Ecosistemas de Galicia. 

Importancia ecolóxica das illas e a súa relación coa biodiversidade. 

Concepto de endemismo. Principais endemismos da Península Ibérica e de Galicia. 

Importancia biolóxica da biodiversidade. 

Causas da perda de biodiversidade. 

O factor antrópico na conservación da biodiversidade 

Estudo dun ecosistema. Cómputo da biodiversidade. 

 

Estándares de aprendizaxe  

 Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 

 Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e clasificación de especies de animais e 

plantas. 

 Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos seres vivos. 

 Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a abundancia de especies. 

 Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade. 

 Aprecia o reino vexetal como desencadeante da biodiversidade. 

 Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos. 

 Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos en que se clasifican os seres vivos. 

 Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zonas bioxeográficas 

 Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños. 

 Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de biomas, ecosistemas e especies. 

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

 Interpreta mapas bioxeográficos e de vexetación. 

 Asocia e relaciona as principais formacións vexetais cos biomas correspondentes. 

 Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a insularidade e as barreiras oroxénicas e mariñas coa 

distribución das especies. 

 Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual como factores clave no aumento de 

biodiversidade. 

 Enumera as fases da especiación. 

 Identifica os factores que favorecen a especiación. 
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 Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas bioxeográficas diferentes. 

 Recoñece a importancia da Península Ibérica como mosaico de ecosistemas. 

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

 Enumera os factores que favorecen a especiación nas illas. 

 Recoñece a importancia das illas no mantemento da biodiversidade. 

 Define o concepto de endemismo ou especie endémica. 

 Identifica os principais endemismos de plantas e animais en España e en Galicia. 

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

 Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 

 Coñece e explica as principais ameazas que penden sobre as especies e que fomentan a súa extinción. 

 Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas das actividades humanas. 

 Indica as principais medidas que reducen a perda de biodiversidade. 

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

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

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A orixe da biodiversidade. 

-  A biodiversidade e a 

selección natural. 

-  A adaptación e a 

especiación. 

-  A biodiversidade e a 

súa distribución. 

-  As zonas 

bioxeográficas. 

-  Os ecosistemas españois. 

-  A insularidade. Os 

endemismos.  

-  A biodiversidade e a 

súa conservación. 

  1.  Coñecer os principais hitos 

no dessenvolvemento das 

teorías evolucionistas e 

comprender o concepto de 

biodiversidade e as teorías 

que explican a súa orixe. 

  1.1.  Relaciona os seguintes autores 

coas súas aportacións á 

fundamentación do 

evolucionismo: Jean-Baptiste 

Lamarck, Charles Darwin, 

Alfred Wallace, Stanley Miller 

e Lynn Margulis. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Define biodiversidade segundo a 

Conferencia de Río de Janeiro 

de 1992. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  1.3.  Explica que é o catastrofismo, 

define evolución e cita dous 

autores evolucionistas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Explicar como actúa a 

selección natural e as 

aportacións da teoría 

sintética. 

  2.1.  Indica os principios mediante os 

cales actúa a selección natural. 
CMCT, 

CD 

  2.2.  Explica que é a teoría sintética e 

expon  algúns aportes desta 

teoría ao evolucionismo. 

CMCT, 

CD 

  3.  Definir adaptación e coñecer 

os principais tipos de 

adaptación ao medio e 

explicar correctamente o 

concepto de especiación. 

  3.1.  Enuncia dous exemplos de 

adaptacións estructurais, dous 

de adaptacións fisiolóxicas e 

dúas adaptacións do 

comportamento. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 
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  3.2.  Define especiación e cita algún 

mecanismo que favoreza o 

induza a aparición de novas 

especies. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  4.  Definir biodiversidade e 

explicar a súa distribución 

ao longo do planeta 

coñecendo os factores que 

inflúen nelo. 

  4.1.  Define bioma e sitúa sobre un 

mapa os principais biomas 

terrestres. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.2.  Realiza unha taboa na que expon 

de modo comparativo as 

características xerais, de 

vexetación e de fauna dos 

principais ecosistemas (deserto 

polar, tundra, taiga, bosque 

caducifolio, bosque 

mediterráneo, estepa, sabana, 

selva tropical, etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Definir zona bioxeográfica e 

coñecer as principais que 

existen na Terra. 

  5.1.  Define bioxeográfica e rexión 

bioxeográfica. CCL, 

CEC 

  6.  Establecer os principais 

ecosistemas españois e 

coñecer as súas destacables 

características. 

  6.1.  Sobre un mapa terrestre sitúa as 

principais rexións 

bioxeográficas. Sobre un mapa 

de España sitúa as subrexións 

bioxeográficas principais 

presentes. (eurosiberiana, 

mediterránea e macaronésica). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  6.2.  Realiza unha taboa comparativa 

na que se expongan as 

características xerais, fauna e 

flora máis relevantes dos 

principais ecosistemas terrestres 

españois  (alta montaña, clima 

oceánico, clima mediterráneo, 

illas Canarias). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  6.3.  Realiza unha táboa comparativa 

na que se expoñan as 

características xerais, fauna e 

flora máis relevantes dos 

principais ecosistemas 

acuáticos españois  (bosques de 

ribeira, humedais e litoral). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 
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  7.  Entender a influenza da 

insularidade na 

biodiversidade, comprender 

o concepto de endemismo e 

coñecer algúns exemplos 

relevantes. 

  7.1.  Define endemismo e pon ao 

menos tres exemplos diferentes 

de endemismos vexetais e tres 

animais en España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  8.  Comprender a importancia 

que ten a biodiversidade, 

coñecer as principais causas 

que provocan a súa pérdida 

e expor algúns mecanismos 

para a súa conservación. 

  8.1.  Explica os principais factores 

causantes de pérdida de 

biodiversidade. CMCT, 

CD, 

CSYC 

-  A clasificación dos seres 

vivos: os sistemas de 

clasificación; os taxóns e 

o nome científico. 

-  Os moneras: as súas 

características xerais e a 

súa clasificación. 

-  Os protoctistas: 

características xerais e 

clasificación.  

-  Os fungos: características 

xerais e clasificación. 

-  As plantas: características 

xerais e clasificación. 

-  Os animais: características 

xerais e clasificación. 

-  As claves dicotómicas e a 

súa utilización.  

  1.  Comprender a necesidade 

que hai de clasificar aos 

seres vivos, de nomealos 

científicamente para poder 

identificalos, e analizar 

como varía ao longo do 

tempo a clasificación xeral 

dos seres vivos. 

  1.1.  Sinala os sistemas de 

clasificación que se poden 

utilizar para agrupar aos seres 

vivos e explica os conceptos de 

taxón, especie e sistema 

binomial de nomenclatura. 

CCL, 

CMST, 

CSYC, 

CD, 

CEC 

  2.  Sinalar as características 

xerais do reino moneras e 

coñecer sa súa clasificación. 

  2.1.  Indica as características más 

importantes do reino moneras e 

os principais grupos que se 

diferenzan nel. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Describir as principais 

características do reino 

protoctistas e coñecer os 

principais grupos que se 

inclúen nel. 

  3.1.  Indica as principais 

características do reino 

protoctistas e enumera os 

principais grupos. Sinala as 

súas características máis 

importantes. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Enumerar as características 

máis destacadas do reino 

fungos e coñecer a súa 

clasificación. 

  4.1.  Describe as características 

principais do reino fungos e 

indica os principais grupos que 

se diferenzan e súas 

características. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Coñecer as características 

xerais do reino das plantas e 

a súa clasificación. 

  5.1.  Enumera as principais 

características do reino das 

plantas e sinala os grupos máis 

importantes que se diferenzan 

nel e as características máis 

destacadas. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  6.  Sinalar as características 

xerais do reino dos animais 

e coñecer a súa 

clasificación. 

  6.1.  Explica as características máis 

importantes do reino  dos 

animais e dos seus principais 

filos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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  7.  Coñecer o funcionamento 

dunha clave dicotómica. 

  7.1.  Utiliza claves dicotómicas para 

clasificar e identificar distintos 

tipos de organismos. 

CMCT, 

CAA 

 
  8.  Ser consciente da 

importancia que ten para a 

humanidade a clasificación 

dos seres vivos. 

  8.1.  É consciente de que a 

clasificación dos seres vivos, e 

en especial dos 

microorganismos contribúe a 

curar moitas enfermidades. 

CEC 

 

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio 

(Tema 7: As plantas) 

 

Contidos 

Absorción da auga e os sales minerais nos vexetais. 

Funcións de nutrición nas plantas. Proceso de obtención e transporte dos nutrientes 

Procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 

Transporte do zume elaborado. 

Fotosíntese. 

Importancia biolóxica da fotosíntese. 

A excreción en vexetais. Tecidos secretores. 

Funcións de relación nas plantas. Tropismos e nastias 

Hormonas vexetais: tipos e funcións. 

Efectos da luz e a temperatura sobre o desenvolvemento das plantas. 

Funcións de reprodución en vexetais: tipos de reprodución. 

Ciclos biolóxicos dos principais grupos de plantas. 

Semente e froito. 

Polinización e fecundación nas espermafitas 

Propagación dos froitos e diseminación das sementes. Proceso da xerminación. 

Adaptacións dos vexetais ao medio. 

Aplicacións e experiencias prácticas de anatomía e fisioloxía vexetal. 

 

Estándares de aprendizaxe  

 Describe a absorción da auga e os sales minerais. 

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

 Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación 

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

 Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosíntese e asocia, a nivel de orgánulo, onde se 

producen. 

 Argumenta e precisa a importancia da fotosíntese como proceso de biosíntese, imprescindible para o mantemento da 

vida na Terra. 

 Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais. 

 Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen 

 Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias. 

 Valora o proceso de regulación das hormonas vexetais. 

 Relaciona as fitohormonas coas súas funcións. 

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

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

 Diferencia os ciclos biolóxicos e briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as súas fases e estruturas características. 

 Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e ciclos biolóxicos dos grupos de plantas. 

 Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas e diferencia a orixe e as partes da semente e 

do froito. 

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

 Identifica os mecanismos de propagación dos froitos. 

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

 Realiza experiencias que demostren a intervención de determinados factores no funcionamento das plantas. 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A nutrición  nas plantas. 

-  As funcións de relación 

nas plantas. 

-  A función de reproducción 

nas plantas. 

-  A reproducción en 

briofitos e pteridofitos. 

-  A reproducción nas 

plantas con sementes. 

  1.  Describir as diferenzas que 

existen entre a nutrición dos 

briofitos e a dos cormofitos, 

e  as distintas etapas do 

proceso da nutrición dos 

cormofitos. 

  1.1.  Describe as diferenzas entre o 

tipo de nutrición dos briofitos e 

dos cormofitos, e enumera as 

distintas etapas que teñen lugar 

na nutrición dos cormofitos. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Explicar os procesos de 

absorción da auga e os sales 

minerais polas plantas. 

  2.1.  Explica os procesos de absorción 

da auga e os sales minerais 

polas plantas. 

CMCT, 

CD 

  3.  Relacionar determinados 

procesos físico-químicos 

cos procesos fisiolóxicos 

que interveñen no transporte 

de nutrientes nas plantas. 

  3.1.  Identifica e describe os procesos 

fisiolóxicos que se producen 

nas plantas para que circule a 

savia bruta e a savia elaborada. 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Enumera as sustancias gaseosas 

que necesitan as plantas e 

explica os seus mecanismos de 

absorción. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Coñecer as funcións de 

relación nas plantas e o 

papel das hormonas vexetais 

na regulación e a 

coordinación vegetal. 

  4.1.  Conñece as características das 

hormonas e os procesos nos que 

interveñen. 

CMCT, 

CAA 

  4.2.  Comprende como se producen as 

respostas dos vexetais ante os 

estímulos e coñece a 

importancia da 

fotoperiodicidade. 

CMCT 

  5.  Comprender a importancia 

do proceso reproductivo nas 

plantas e describir as súas 

formas básicas de 

reproducción. 

  5.1.  Describe os tipos de 

reproducción asexual que se 

levan a cabo nas plantas. 
CMCT 

  5.2.  Describe a reproducción sexual 

nas plantas e a importancia da 

reproducción alternante. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA 

  6.  Explicar as características da 

reproducción nos briofitos e 

nos pteridofitos. 

  6.1.  Explica as características da 

reproducción nos briofitos e 

identifica e esquematiza o seu 

ciclo reproductor. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  6.2.  Explica as características da 

reproducción nos pteridofitos e 

identifica e esquematiza o seu 

ciclo reproductor. 

CCL, 

CMT, 

CAA 

  7.  Coñecer a estrutura da flor 

nas coníferas e nas 

anxiospermas, e explicar a 

  7.1.  Identifica os distintos 

componentes dunha flor. 

CMCT, 

CEC, 

CD 
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polinización e a 

fecundación. 
  7.2.  Describe en que consisten a 

polinización e a fecundación. CCL, 

CMCT 

  8.  Coñecer os procesos de 

formación do embrión, a 

semente, o froito e a 

xerminación. 

  8.1.  Explica como se forma o 

embrión, a semente e o froito, e 

o proceso da xerminación. 
CMCT, 

CD 

 
  9.  Valorar a importancia do 

coñecemento das plantas e a 

súa reproducción para o ser 

humano. 

  9.1.  Valora a importancia das plantas 

para o ser humano. 

CSC 

10.  Amosa interés polas plantas 

do seu entorno. 

  8.1.  Aporta plantas silvestres do seu 

entorno para o seu estudo. SIEP 

 

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio 

(Tema 8: A nutrición nos animais I / Tema 9: A nutrición nos animais II / Tema 10: A relación nos animais / 

Tema 11: A reproducción nos animais) 

 

Contidos 

Funcións de nutrición nos animais. 

Estrutura e función dos aparellos dixestivos e as súas glándulas 

Aparellos circulatorios. Pigmentos respiratorios nos animais. Linfa. 

Transporte de gases e respiración. Tipos de aparellos respiratorios. Respiración celular. 

Transporte de gases e a respiración. Tipos de aparellos respiratorios. Respiración celular 

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

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

Gametoxénese. 

Fecundación e desenvolvemento embrionario 

Ciclos biolóxicos máis característicos dos animais. 

Adaptacións dos animais ao medio. 

Aplicacións e experiencias prácticas de anatomía e fisioloxía animal 

 

Estándares de aprendizaxe  

 Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición e alimentación. 

 Coñece as características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos principais 

 Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados. 

 Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados. 

 Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función. 

 Describe a absorción no intestino. 

 Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos animais. 

 Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e explica as súas vantaxes e os seus 

inconvenientes. 

 Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de circulación (simple, dobre, incompleta ou 

completa). 

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

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

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

 Define e explica o proceso da excreción. 

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

 Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as súas principais estruturas a partir de 

representación esquemáticas. 

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

 Identifica os mecanismos específicos ou singulares de excreción dos vertebrados. 

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

 Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 

 Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios. 

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

 Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

 Identifica os principais sistemas nerviosos de vertebrados. 

 Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións do sistema nervioso 

somático e o autónomo. 

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

 Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas. 

 Discrimina a función reguladora e en que lugar se evidencia a actuación dalgunhas das hormonas que actúan no 

corpo humano. 

 Relaciona cada glándula endócrina coa hormona ou as hormonas máis importantes que segrega, e explica a súa 

función de control. 

 Relaciona as principais hormonas dos invertebrados coa súa función de control. 

 Identifica o concepto de homeostase e a súa relación co sistema nervioso e endócrino. 

 Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os inconvenientes de cada 

unha. 

 Identifica tipos de reprodución asexual en organismos unicelulares e pluricelulares. 

 Distingue os tipos de reprodución sexual. 

 Distingue e compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 

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

 Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os acontecementos característicos de cada unha. 

 Relaciona os tipos de ovo cos procesos de segmentación e gastrulación durante o desenvolvemento embrionario. 

 Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos animais. 

 Identifica as adaptacións animais aos medios aéreos. 

 Identifica as adaptacións animais aos medios acuáticos. 

 Identifica as adaptacións animais aos medios terrestres. 

 Describe e realiza experiencias de fisioloxía e anatomía animal. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A nutrición nos animais 

-  Superficies de 

intercambio e proceso 

dixestivo. 

-  Esquematización do 

proceso da dixestión. 

-  Fisioloxía da dixestión 

-  Regulación do proceso 

dixestivo.  

-  Etapas do proceso 

respiratorio 

-  Mecanismos de 

ventilación e 

incorporación de 

gases.  

-  Tipos de sistemas 

respiratorios. 

-  Fisioloxía da respiración 

  1.  Coñecer os procesos 

implicados na nutrición 

animal: superficies de 

intercambio e proceso da 

nutrición, así como a 

evolución das estruturas 

dixestivas nos 

invertebrados. 

  1.1.  Explica como se realiza o 

intercambio de sustancias nos 

animais, enumera as etapas do 

proceso da nutrición, e realiza e 

interpreta esquemas das 

estructuras dixestivas dos 

invertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Coñecer as partes do aparato 

dixestivo dos vertebrados e 

as etapas que caracterizan o 

proceso dixestivo. 

  2.1.  Describe as etapas do proceso 

dixestivo e os procesos que 

nelas ocorren. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Distinguir a difusión simple, 

a respiración cutánea, 

traqueal e branquial así 

como a evolución destes 

sistemas nos diferentes 

grupos de animais. 

  3.1.  Explica todos os sistemas 

respiratorios, excepto o 

pulmonar, e identifica os seus 

principais modelos e 

características relacionándoos 

cos grupos de animais que os 

presentan. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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-  Captación de gases.  

-  Intercambio gaseoso.  

-  Transporte gaseoso. 

  4.  Explicar a respiración 

pulmonar e coñecer as 

etapas que caracterizan cada 

un dos seus procesos. 

  4.1.  Explica como se produce o 

proceso da ventilación 

pulmonar. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Valorar a importancia do 

coñecemento da anatomía 

dos animais. 

  5.1.  Valora a importancia do 

coñecemento das bases 

fisiolóxicas e as súas 

aplicacións veterinarias. 

CSYC 

  6.  Ser constante no seu traballo 

e elaborar os traballos con 

sentido estético. 

  6.1.  Participa activamente nas 

actividades grupais. SIEP 

  6.2.  Elabora os seus traballos con 

pulcritude e sentido estético. CEC 

    
-  O transporte de sustancias:  

-  Líquidos circulantes. 

-  Os vasos. 

-  O mecanismo propulsor 

-  Modelos de sistemas de 

circulación: 

-  Nos invertebrados. 

-  Nos vertebrados. 

-  Modelos de aparatos 

excretores: 

-  Os productos de 

refugallo. 

-  Órganos excretores de 

invertebrados e 

vertebrados. 

  1.  Coñecer os elementos 

anatómicos do sistema 

circulatorio, así como o 

funcionamento do órgano 

impulsor nos mamíferos. 

  1.1.  Realiza e interpreta esquemas 

dos elementos anatómicos máis 

importantes do aparato 

circulatorio e explica o aparato 

cardíaco. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Distinguir os diferentes 

modelos de sistemas de 

circulación e as 

características dos sistemas 

circulatorios nos 

invertebrados e vertebrados. 

  2.1.  Distingue os tipos de sistemas de 

circulación e os principais 

aparatos circulatorios nos 

invertebrados e vertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Distinguir as principais 

sustancias que excretan os 

animais e os diferentes 

órganos excretores dos 

invertebrados. 

  3.1.  Diferenza os produtos non 

nitroxenados dos nitroxenados e 

as características dos órganos 

excretores dos invertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Explicar os órganos 

excretores dos vertebrados e 

a formación dos ouriños. 

  4.1.  Explica los órganos excretores 

de los vertebrados y el proceso 

de formación de la orina en 

ellos. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Valorar a importancia do 

coñecemento da anatomía 

dos animais. 

  5.1.  Valora a importancia do 

coñecemento das bases 

fisiolóxicas e aas súas 

aplicacións veterinarias. 

CSYC 

  6.  Ser constante no seu traballo     6.1.  Participa activamente nas 

actividades grupais. SIEP 

  6.2.  Entrga os seus trabajos en tempo 

e forma. CEC 

 

    
-  A recepción dos 

estímulos: 

-  Os receptores e os seus 

tipos: órganos 

sensoriais. 

  1.  Asimilar os conceptos de 

estímulo, receptor e efector, 

e distinguir os distintos tipos 

de receptores sensoriais. 

  1.1.  Esquematiza o proceso de 

coordinación e control, describe 

os elementos que o compoñen e 

distingue os distintos tipos de 

receptores sensoriais. 

CMCT, 

CAA, 

CD 
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-  O sistema de coordinación 

nervioso e a  transmisión 

do pulo nervioso. 

-  Os sistemas nerviosos dos 

invertebrados: 

-  Modelos de sistemas 

nerviosos. 

-  O sistema nervioso dos 

vertebrados: 

-  O sistema nervioso 

central. 

- O sistema nervioso 

periférico. 

-  Funcionamento do 

sistema nervioso. 

-  O sistema de coordinación 

hormonal: 

-  As hormonas e os seus 

tipos. 

-  Mecanismos da acción 

hormonal. 

-  Sistema hormonal dos 

invertebrados. 

-  Sistema hormonal dos 

vertebrados. 

-  Aplicacións das 

hormonas. 

  2.  Comprender a transmisión da 

información no sistema 

nervioso. 

  2.1.  Explica, mediante textos, 

esquemas e dibuxos, a 

transmisión da información ao 

longo da neurona e entre 

neuronas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.  Comparar os sistemas 

nerviosos dos principais 

grupos de invertebrados. 

  3.1.  Establece as semellanzas e as 

diferenzas entre os sistemas 

nerviosos dos invertebrados. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Coñecer o sistema nervioso 

dos vertebrados: 

organización e 

funcionamento. 

  4.1.  Describe o sistema nervioso 

central dos vertebrados. 
CCL, 

CMTC 

  4.2.  Describe o sistema nervioso 

periférico e explica o 

funcionamiento do sistema 

nervioso nos vertebrados. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Describir o sistema de 

coordinación endocrino nos 

animais, establecer as 

diferenzas entre vertebrados 

e invertebrados e enumerar 

as aplicacións derivadas do 

coñecemento das hormonas. 

  5.1.  Describe o sistema de 

coordinación endocrino nos 

animais, establece as diferenzas 

entre os de vertebrados e 

invertebrados e indica 

aplicacións derivadas do 

coñecemento das hormonas. 

CCL, 

CMTC, 

CSYC 

  6.  Ser constante no traballo.   6.1.  Participa activamente no grupo  

buscando información. Entrega 

os traballos en tempo e forma 
CEC 

  

 

    
-  Os tipos de reproducción 

nos animais:  

-  A reproducción sexual. 

-  A reproducción 

asexual. 

-  Formas especiais de 

reproducción. 

-  A formación dos gametos:  

-  A gametoxénese. 

-  A fecundación: 

-  Os tipos de 

fecundación. 

-  O proceso da 

fecundación. 

-  O desenvolvemento 

embrionario e 

  1.  Comprender as diferentes 

modalidades de 

reproducción que xurdiron 

ao longo da evolución. 

  1.1.  Define as principais modalidades 

de reproducción, indicando os 

grupos animais que as 

presentan. 
CCL, 

CMCT 

  2.  Identificar os principais 

elementos anatómicos do 

aparato reproductor 

feminino e masculino, 

describir as partes principais 

do óvulo e espermatozoide e 

coñecer as etapas da 

gametoxénesis masculina e 

feminina. 

  2.1.  Identifica los diferentes 

elementos anatómicos del 

aparato reproductor y los 

elementos esenciales de un 

óvulo y un espermatozoide. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Distingue e compara o proceso 

da espermatoxénese do proceso 

da ovoxénese. 
CMCT, 

CAA 

  3.  Explicar o mecanismo da 

fecundación e os seus 

diferentes tipos. 

  3.1.  Explica o mecanismo da 

fecundación e os seus diferentes 

tipos. 

CCL, 

CMCT 
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postembrionario: 

-  O periodo embrionario. 

-  O periodo 

posenmbrionario. 

-  A intervención humana na 

reproducción: 

-  A reproducción 

asistida. 

-  Os métodos 

anticonceptivos. 

  4.  Comprender e explicar as 

características do 

dessenvolvemento 

embrionario e 

posembrionario. 

  4.1.  Identifica os tipos de ovo, de 

segmentación e de gastrulación 

en relación cos grupos animais 

que os presentan e indica qué 

estructuras do organismo 

derivan de cada unha das tres 

follas embrionarias. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 

  4.2.  Distingue os tipos de 

desenvolvemento 

posembrionario e recoñece en 

que grupo de animais se da 

cada un deles. 

CMCT, 

CD 

  5.  Distinguir diferentes técnicas 

de reproducción asistida e 

os diferentes métodos 

anticonceptivos. 

  5.1.  Explica a fecundación in vitro e 

a inseminación artificial e 

describe as características e a 

utilización dos principais 

métodos anticonceptivos. 

CMCT, 

CSYC 

  6.  Ser constante no seu traballo.   6.1.  Participa activamente nas 

actividades propostas buscando 

información. 
SIEP 

  6.2.  Elabora os traballos con 

pulcritude e presentalos en 

tempo e forma. 
CEC 

 

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra 

(Tema 12: A Terra: estructura e composición / Tema 13: A Terra. A dinámica terrestre) 

 

Contidos 

Análise e interpretación dos métodos de estudo da Terra. 

Estrutura do interior terrestre: capas que se diferencian en función da súa composición e da súa mecánica. 

Dinámica litosférica. 

Evolución das teorías desde a deriva continental ata a tectónica de placas 

Achegas das novas tecnoloxías na investigación do noso planeta. 

Minerais e rochas: conceptos. Clasificación xenética das rochas. 

Observación de coleccións de minerais e rochas. 

Recoñecemento e identificación de minerais e rochas frecuentes en Galicia 

 

Estándares de aprendizaxe  

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

limitacións. 

 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. 

 Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que permiten diferencialas. 

 Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra e contrasta o que achega cada un deles ao coñecemento da 

estrutura da Terra. 

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

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

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

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

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

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 
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-  Orixe do sistema solar e 

da Terra: 

-  A formación do sistema 

solar. 

-  A formación da Terra. 

-  O estudo da Terra: 

-  Os métodos directos. 

-  Os métodos indirectos. 

-  As novas tecnoloxías. 

-  A xeosfera e a súa 

estrutura: 

-  A codia. 

-  O manto. 

-  O núcleo. 

-  A composición da Terra: 

-  Os minerais.  

-  As propiedades físicas dos 

minerais. 

-  A clasificación dos 

minerais. 

-  Os minerais e o ser 

humano. 

  1.  Comparar as hipótese 

catastrofistas e nebulares. 

  1.1.  Sinala as diferenzas entre as 

teorías catastrofistas e as 

nebulares. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Describir os principais 

métodos de investigación do 

interior terrestre. 

  2.1.  Describe as observacións 

indirectas que proporcionan 

datos do interior terrestre, 

indicando a súa base física. 

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Coñece os distintos tipos de 

ondas sísmicas, e a importancia 

que teñen para establecer os 

modelos do interior da Terra. 

CMCT, 

CD 

  3.  Explicar os modelos 

estructurais da Terra para 

comprender o 

comportamento físico de 

noso planeta. 

  3.1.  Explica os modelos estructurais 

da Terra para comprender o 

comportamento físico de noso 

planeta e relaciona o modelo 

xeoquímico e o dinámico. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  4.  Definir mineral y cristal y 

conocer los principales 

procesos de formación de 

los minerales, sus 

propiedades, clasificación y 

aplicaciones. 

  4.1.  Define mineral e cristal e coñece 

os principais procesos de 

formación dos minerais. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Indica as propiedades dos 

minerais e explica a súa 

clasificación e utilización polo 

ser humano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 
  5.  Ser constante no seu traballo.   5.1.  Elabora os seus traballos en 

tempo e forma. CEC 

    
-  A dinámica terrestre. As 

primeiras ideas. 

-  A teoría da tectónica de 

placas: 

-  As placas litosféricas.  

-  Interaccións entre placas. 

-  As probas da teoría da 

tectónica de placas. 

-  O motor das placas. 

-  Consecuencia da dinámica 

litosférica: terremotos. 

  1.  Revisar as principais 

hipótese oroxénicas e 

analizar as hipótese da 

deriva continental e a 

expansión do fondo 

oceánico como precursoras 

da teoría da tectónica de 

placas. 

  1.1.  Sinala as diferenzas entre as 

principais hipótese oroxénicas e 

explica as principais probas que 

apoin as hipótese movilistas. 
CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer os puntos 

fundamentais da teoría da 

tectónica de placas e 

diferenciar os tipos de 

movimentos relativos entre 

as placas. 

  2.1.  Explica os puntos fundamentais 

da dinámica de placas. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 
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  3.  Explicar os diferentes 

modelos sobre o mecanismo 

impulsor que move as 

placas e unha das 

consecuencias da súa 

dinámica. 

  3.1.  Explica os diferentes modelos 

sobre o mecanismo impulsor 

que move as placas e explica as 

consecuencias da súa dinámica. 
CCL, 

CMCT 

  4.  Ser constante no seu traballo.   4.1.  Elabora os traballos con 

pulcritude en tempo e forma. CEC 

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos 

(Tema 14: Os procesos endóxenos ) 

 

Contidos 

Magmatismo. Clasificación das rochas magmáticas. Rochas magmáticas de interese. O magmatismo na tectónica de 

placas 

Riscos xeolóxicos: vulcanismo e sismicidade 

Metamorfismo: procesos metamórficos. Fisicoquímica do metamorfismo; tipos de metamorfismo. Clasificación das 

rochas metamórficas. O metamorfismo na Tectónica de placas. 

Procesos sedimentarios. Facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación e xénese das principais 

rochas sedimentarias 

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

Tipos de deformación: dobras e fallas. 

Técnicas para a identificación de distintos tipos de rochas. 

Construción de modelos onde se representen os principais tipos de pregamentos e fallas. 

 

Estándares de aprendizaxe  

 Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as estruturas resultantes da localización dos 

magmas en profundidade e en superficie. 

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

 Diferencia os tipos de rochas magmáticas, identifica as máis frecuentes, con axuda de claves, e relaciona a súa 

textura co seu proceso de formación. 

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

erupción volcánica. 

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

 Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 

 Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia terrestre, relacionando a súa textura co tipo de 

metamorfismo experimentado. 

 Detalla e discrimina as fases do proceso de formación dunha rocha sedimenta 

 Describe as fases da diaxénese. 

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

 Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos que se someten as rochas e coas propiedades destas. 

 Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas. 

 Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a diferentes criterios. 

 Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que a constitúen. 

 

Bloque 9. Historia da Terra 

(Tema 15: Os procesos esóxenos e a historia da Terra) 

 

Contidos 

Estratigrafía: concepto e obxectivos. Principios. Definición de estrato. 

Interpretación e realización de mapas topográficos e cortes xeolóxicos 

Datacións relativas e absolutas: estudo de cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes divisións xeolóxicas: Táboa do tempo 

xeolóxico. Principais acontecementos na historia xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

Extincións masivas e as súas causas naturais. 
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Estudo e recoñecemento de fósiles. 

 

Estándares de aprendizaxe DOG 

 Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

 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. 

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

Terra. 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A meteorización: 

-  A meteorización 

química  e a 

meteorización 

mecánica ou física. 

-  O solo: 

-  Os compoñentes e  a 

formación do solo. 

-  Os factores edáficos. 

-  Erosión transporte e 

sedimentación. 

-  A formación das rochas 

sedimentarias: 

-  Os procesos da 

diagénese. 

-  A clasificación das 

rochas sedimentarias: 

-  As rochas detríticas e 

non detríticas. 

-  Os procesos esóxenos e 

o ser humano. 

-  A estratificación e a 

historia da Terra: 

-  Os estratos, secuencias 

e series estratigráficas, 

estudo dol rexistro 

estratigráfico. 

-  O calendario da historia 

da Terra. 

-  Os mapas xeológicos. 

Utilización e 

elementos. 

  1.  Coñeocer que é a 

meteorización e os seus 

diferentes tipos. 

  1.1.  Explica que é a meteorización e 

os diferentes tipos que existen e 

describe os procesos que a 

levan a cabo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Explicar que é o solo e cal é 

a súa composición; 

comprender como ocurre a 

formación do solo e coñecer 

os factores que inflúen neste 

proceso. 

  2.1.  Explica que é o solo, cal é a súa 

composición e comprende 

como ocurre a formación do 

solo e coñece os factores que 

inflúen neste proceso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Coñecer os procesos 

xeológicos de erosión, 

transporte e sedimentación, 

quen os realiza e como se 

producen. 

  3.1.  Indica en que consisten os 

procesos xeológicos de 

transporte e erosión sinalando 

como se levan a cabo. 
CMCT 

  4.  Comprender os procesos de 

formación das rochas 

sedimentarias e coñecer a 

súa clasificación. 

  4.1.  Enumera os procesos que 

ocurren na formación das 

rochas sedimentarias e indica 

en que consiste cada un deles. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Clasifica as rochas sedimentarias 

e coñece as características de 

cada grupo. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CSYC 

  5.  Entender como se forman os 

estratos, a importancia que 

teñen para o coñecemento 

da historia xeológica dunha 

zona e coñecer os principios 

que utiliza a estratigrafía. 

  5.1.  Explica que son os estratos, as 

series estratigráficas e as 

discontinuidades estratigráficas. CCL, 

CMCT 

  6.  Comprender o proceso de 

fosilización, entender os 

principios dos métodos de 

datación e coñecer as 

distintas unidades nas que se 

divide a historia xeológica 

  6.1.  Explica a importancia dos fósiles 

na estratigrafía, o proceso de 

fosilización e os métodos de 

datación estratigráfica. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 



IES Álvaro Cunqueiro Programación Xeral do CURSO 2020-2021 

  Departamento de Ciencias da Natureza 
 

 83 

da Terra. 
  6.2.  Enumera as principais unidades 

temporales en que se divide a 

historia xeológica da Terra, 

sinalando en cada unha delas os 

acontecementos máis 

importantes que ocurrirondo. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

 

Cultura Científica de 1º Bacharelato 
 

CONTIDOS ORGANIZADOS EN BLOQUES, RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS CLAVE E 

SECUENCIADOS TRIMESTRALMENTE 

 

Bloques 

1. Procedementos de traballo 

2. A Terra e a vida 

3. Avances en Biomedicina 

4. A revolución xenética 

5. Tecnoloxías de información e comunicación 

 

Bloque 1. Procedementos de traballo. 

(Incluido en todos os temas) 

 

Contidos 

A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo científico. Fontes de divulgación científica. Elaboración de informes 

e presentación dos mesmos utilizando distintos  medios. 

Ciencia, tecnoloxía e sociedade. Perspectiva histórica. 

Historias del planeta. Analizar documentos. A rede sísmica mundial, ou como a Guerra Fría serviu para confirmar a 

tectónica de placas. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Analiza, selecciona, contrasta, información sobre un tema relacionado coa ciencia e a tecnoloxía, utilizando tanto os 

soportes tradicionais como Internet e valora de forma crítica o seu contido. 

 Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de contido científico, utilizando 

tanto os soportes tradicionais como internet. 

 Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia. 

 Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análises das consecuencias sociais, e 

defende en público as súas conclusións 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Obter, 

seleccionar e valorar 

informacións 

relacionadas coa 

ciencia e a tecnoloxía a 

partir de distintas 

fontes de información. 

B1-1.2. Busca, analiza, 

selecciona, contrasta, 

redacta e presenta 

información sobre un 

tema relacionado coa 

ciencia e a tecnoloxía, 

utilizando tanto os 

soportes tradicionais 

como Internet. 

Obte, analiza, 

selecciona, contrasta, 

redacta e presenta 

información sobre un 

tema relacionado coa 

ciencia e a tecnoloxía; 

redacta resumes e elixe 

títulos adecuados. 

Páx. 29 

Acts. 11 e 12 

CL 

CSC 

B1-3. Comunicar 

conclusións e ideas en 

soportes públicos 

diversos, utilizando 

eficazmente as 

B1-3.1. Realiza 

comentarios analíticos 

de artígos divulgativos 

relacionados coa 

ciencia e a tecnoloxía, 

Comunica conclusións 

e realiza comentarios 

analíticos de artígos 

divulgativos 

relacionados coa 

Páx. 29 

Acts. 13 e 16 

CL 

CMCT 

CD 
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tecnoloxías da 

información e 

comunicación para 

transmitir opinións 

propias argumentadas. 

valorando críticamente 

o impacto na sociedade 

dos textos e/o fontes 

científico-gráficas 

analizadas e defende en 

público as súas 

conclusións. 

ciencia e a tecnoloxía, 

valorando críticamente 

o impacto na sociedade 

dos textos e/o fontes 

científico-gráficas 

analizadas e defende en 

público as súas 

conclusións. 

AA 

CSC 

 

Bloque 2. A Terra e a vida 

(Tema1: O noso planeta: A Terra / Tema2: A orixe da vida e a orixe do ser humano) 

 

Contidos 

Orixe e formación da Terra, deriva continental e tectónica de placas. 

Vulcanismo e terremotos; predicción e prevención. 

A orixe da vida na terra 

Do fixismo ó evolucionísmo. A evolución a debate, teorías científicas sobre a evolución, teorías pseudocien-tíficas. A 

evolución do home. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Xustifica a teoría da deriva continental a partir das probas xeográficas, paleontolóxicas, xeológicas e 

paleoclimáticas. 

 Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo oceánico e a actividade sísmica e volcánica nos 

bordes de las placas. 

 Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o vulcanismo e os terremotos. 

 Relaciona a existencia de diferentes capas terrestres coa propagación das ondas sísmicas a través de elas. 

 Coñece e explica as diferentes teorías acerca da orixe da vida na Terra. 

 Describe as últimas investigacións científicas en torno ao coñecemento da orixe e o desenvolvemento da vida na 

Terra. 

 Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da evolución das especies. 

 Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección natural. 

 Establece as diferentes etapas evolutivas dos homínidos ata chegar ao Homo sapiens, establecendo as súas 

características fundamentais, tales como capacidade cranial e altura. 

 Valora de forma crítica, as informacións asociadas ao universo, á Terra e á orixe das especies, distinguendo entre 

información científica real, opinión e ideoloxía. 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Xustificar a 

teoría da deriva 

continental en función 

das evidencias 

experimentais que a 

apoian. 

B2-1.1. . Xustificar a 

teoría da deriva 

continental en función 

das probas 

xeográficas, 

paleontolóxicas, 

xeológicas e 

paleoclimáticas. 

Observa e analiza a 

información sobre 

evidencias 

experimentais, explica 

as súas conclusións en 

relación coa teoría da 

deriva dos 

continentes. 

Páx. 43 

Act. 10 

Páx. 48 

Act. 28 

CL 

CMCT 

CSC 

B2-4. Enunciar as 

diferentes teorías 

científicas que 

explican a orixe da 

vida na Terra. 

B2-4.1. Coñece e 

explica as diferentes 

teorías acerca da orixe 

da vida na Terra. 

Describe as distintas 

hipótese sobre, a orixe 

da vida na Terra 

sinalando os puntos a 

favor e en contra de 

cada unha delas. 

Páx. 29 

Act. 4 

Páx. 48 

Act. 25 

Páx. 49 

Act. 35 

CL 

CMCT 

CSC 
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B2-5. Establecer as 

probas que apoian a 

teoría da selección 

natural de Darwin e 

utilizarla para explicar 

a evolución dos seres 

vivos na Terra. 

B2-5.1. Describe as 

probas biolóxicas, 

paleontolóxicas e 

moleculares que 

apoian a teoría da 

evolución das 

especies. 

Explica a teoría da 

evolución das 

especies, describindo 

cómo se asigna unha 

idade a cada achega 

paleoantropolóxico. 

Páx. 45 

Act. 14 

Páx. 47 

Act. 18 

CL 

CMCT 

AA 

B2-5.2. Enfrenta as 

teorías de Darwin e 

Lamarck para explicar 

a selección natural. 

Analiza as teorías da 

evolución e da 

selección natural das 

especies, baseándose 

en exemplos concretos 

e explicando as súas 

conclusións de forma 

coherente. 

Páx. 39 

Acts. 6 e 7 

CL 

CMCT 

CSC 

B2-6. Recoñecer a 

evolución desde os 

primeiros homínidos 

ata o ser humano 

actual e establecer as 

adaptacións que 

fixeron evolucionar. 

B2-6.1. Establece as 

diferentes etapas 

evolutivas dos 

homínidos ata chegar 

ao Homo sapiens, 

establecendo as súas 

características 

fundamentais, tales 

como capacidade 

craneal e altura. 

Identifica e describe 

as distintas etapas da 

evolución desde os 

primeros homínidos 

ata o ser humano 

actual, indicando as 

características de cada 

un deles nas diferentes 

etapas e xustificando a 

súa capacidade de 

supervivencia. 

Páx. 45 

Acts. 11, 12 e 13 

Páx. 47 

Acts. 17, 19 e 21 

Páx. 49 

Act. 29 

CL 

CMCT 

CSC 

B2-6.2. Valora de 

forma crítica, as 

informacións 

asociadas ao universo, 

a Terra e a orixe das 

especies, distinguindo 

entre información 

científica real, opinión 

e ideoloxía. 

Comprende e valora 

distintas informacións 

asociadas á orixe e 

evolución das 

especies, 

relacionándol coa 

historia da Terra e con 

diferentes opinións. 

Páx. 48 

Acts. 22, 23, 

26 e 27 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

B2-7. Coñecer os 

últimos avances 

científicos no estudo 

da vida na Terra. 

B2-7.1. Describe as 

últimas investigacións 

científicas en torno ao 

coñecemento da orixe 

e desenvolvemento da 

vida na Terra. 

Describe distintas 

investigacións 

científicas asociadas á 

historia da Terra e ao 

desenvolvemento da 

vida nela. 

Páx. 41 

Act. 8 

Páx. 48 

Act. 24 

Páx. 49 

Acts. 32, 33 e 36 

CL 

CMCT 

 

Bloque 3. Avances en Biomedicina 

(Tema3: Vivir máis, vivir mellor) 

 

Contidos 

Evolución histórica da investigación médica e farmaceútica. 

Últimos avances en Medicina 

Valoración crítica da información relacionada coa medicina. Uso responsable dos medicamentos. As patentes. 
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Estándares de aprendizaxe 

 Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e tratamento das enfermedades. 

 Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, valorando o seu fundamento científico e os riscos que 

levan consigo. 

 Propón os trasplantes como alternativa no tratamento de certas enfermidades, valorando as súas vantaxes e 

inconvenientes. 

 Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para descubrir, desenvolver, ensaiar e comercializar os 

fármacos. 

 Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos medicamentos. 

 Discrimina a información recibida sobre tratamentos médicos e medicamentos en función da fonte consultada. 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Analizar a 

evolución histórica na 

consideración e 

tratamento das 

enfermedades. 

B3-1.1. Coñece a 

evolución histórica dos 

métodos de diagnóstico 

e tratamento das 

enfermedades. 

Identifica e describe as 

teorías relacionadas 

coa medicina e a 

evolución histórica dos 

métodos de diagnóstico 

e tratamento das 

enfermedades, 

valorando as súas 

aportacións, explicando 

as limitacións e 

expresando as súas 

opinións sobre os 

problemas de tipo ético 

que implican. 

Páx. 55 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 56 

Act. 5 

Páx. 74 

Acts. 20, 21, 22, 

23 e 28 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B3-3. Valorar as 

ventaxas que plantexa 

a realización dun 

trasplante e as súas 

consecuencias. 

B3-3.1. Propon os 

trasplantes como 

alternativa no 

tratamento de certas 

enfermedades, 

valorando as ventaxas e 

inconvintes. 

Explica en que 

consisten os trasplantes 

e a súa relación coas 

enfermedades e 

accidentes, valorando 

as ventaxas e 

inconvintes e 

analizando datos 

estatísticos sobre os 

mesmos. 

Páx. 67 

Acts. 10 e 11 

Páx. 68 

Acts. 12 e 13 

Páx. 73 

Acts. 16, 17, 

18 e 19 

Páx. 75 

Acts. 50, 51 e 52 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B3-4. Tomar 

conciencia da 

importancia da 

investigación médico-

farmacéutica. 

B3-4.1. Describe o 

proceso que segue a 

industria farmacéutica 

para descubrir, 

desenvolver, ensaiar e 

comercializar os 

fármacos. 

Identifica e describe os 

compoñentes dalguns 

medicamentos de uso 

frecuente, analizando o 

proceso que segue a 

industria farmacéutica. 

Páx. 63 

Acts. 7, 8 e 9 

Páx. 75 

Acts. 40, 41 e 46 

CL 

CMCT 

CSC 

B3-5. Facer un uso 

responsable do sistema 

sanitario e dos 

medicamentos. 

B3-5.1. Xustifica a 

necesidade de facer un 

uso racional da 

sanidade e dos 

medicamentos. 

Analiza algunhas 

consecuencias do 

consumo de 

medicamentos, 

xustificando a 

necesidade de facer un 

uso responsable deles. 

Páx. 74 

Act. 25 

Páx. 75 

Acts. 43 e 44 

CL 

CMCT 

CSC 



IES Álvaro Cunqueiro Programación Xeral do CURSO 2020-2021 

  Departamento de Ciencias da Natureza 
 

 87 

Bloque 4. A revolución xenética 

(Tema 4: A revolución xenética: o segredo da vida / Tema 5: Biotecnoloxía) 

 

Contidos 

A revolución xenética. O xenoma humano. As tecnoloxías do ADN recombinante e a enxeñaría xenética. Aplicacións. 

Técnicas de reproducción asistida, implicacións éticas e sociais. 

Células nai e clonación. Aplicacións e perspectivas de futuro. 

Xenética e sociedade. A bioética 

 

Estándares de aprendizaxe  

 Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos levados a cabo dentro do campo da xenética. 

 Sabe situar a información xenética que posúe todo ser vivo, establecendo a relación jerárquica entre as distintas 

estruturas, desde o nucleótido ata os xenes responsables da herdanza. 

 Coñece e explica a forma en que se codifica a información xenética no ADN, xustificando a necesidade de obter o 

genoma completo dun individuo e descifrar o seu significado. 

 Describe e analiza as aplicacións da inxeniería xenética na obtención de fármacos, transgénicos e terapias génicas. 

 Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos. 

 Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida e a selección e conservación de embrións. 

 Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da súa capacidade xenerativa, e establece en cada 

caso as aplicacións principais. 

 Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenética, os seus usos e as súas consecuencias 

médicas e sociais. 

 Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a conveniencia ou non do seu uso. 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Recoñer os 

feitos históricos máis 

relevantes para o 

estudo da xenética. 

B4-1.1. Coñece e 

explica o 

desenvolvemento 

histórico dos estudos 

levados a cabo dentro 

do campo da xenética. 

Coñece o desenvolvemento 

histórico dos estudos 

realizados no campo da 

xenética; explica o concepto 

de xene e de xene 

dominante, usando o 

experimento de Mendel. 

Páx. 80 

Act. 1 

Páx. 92 

Acts. 7 e 8 

Páx. 94 

Act. 17 

CL 

CMCT 

B4-2. Obter, 

seleccionar e valorar 

informaciones sobre o 

ADN, o código 

xenético, a inxeñería 

xenética e as súas 

aplicacións médicas. 

B4-2.1. Sabe ubicar a 

información xenética 

que posue todo ser 

vivo, establecendo a 

relación xerárquica 

entre as distintas 

estructuras, desde o 

nucleótido ata os 

xenes responsables da 

herdanza. 

Selecciona e valora a 

información xenética que 

posuen os seres vivos, 

ubicándoa e establecendo a 

relación xerárquica entre as 

distintas estructuras, 

explicando o seu 

significado. 

Páx. 82 

Act. 2 

Páx. 87 

Act. 4 

Páx. 92 

Acts. 11 e 12 

Páx. 95 

Acts. 31 e 33 

Páx. 94 

Acts. 19 e 21 

CL 

CMCT 

CSC 

B4-3. Coñecer os 

proxectos que se 

desenvolven 

actualmente como 

consecuencia de 

descifrar o xenoma 

humano, tales como 

HapMap y Encode. 

B4-3.1. Coñece e 

explica a forma en que 

se codifica a 

información xenética 

no ADN, xustificando 

a necesidade de obter 

o xenoma completo 

dun individuo e 

descifrar o seu 

Identifica e explica o 

significado de codificación 

do ADN, indicando o 

significado de ADN basoira 

e xustificando a importancia 

de obtener o xenoma 

completo dun individuo. 

Páx. 84 

Act. 3 

Páx. 88 

Acts. 5 e 6 

Páx. 92 

Acts. 10, 13 e14 

Páx. 94 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 
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significado. Act. 25 

Páx. 95 

Acts. 28 e 32 

 

B4-4. Avaliar as 

aplicacións da 

enxeñería xenética na 

obtención de 

fármacos, 

transxénicos e terapias 

xénicas. 

B4-4.1. Analiza as 

aplicacións da 

enxeñería xenética na 

obtención de 

fármacos, transxénicos 

e terapias xénicas. 

Coñece e describe 

casos concretos nos 

que as células son 

modificadas 

xenéticamente, analiza 

e explica as 

aplicacións da 

enxeñería xenética na 

obtención de 

fármacos, 

Páx. 99 

Acts. 1 e 2 

Páx. 104 

Act. 4 

Páx. 106 

Act. 10 

Páx. 108 

Acts. 17, 19 e 27 

Páx. 109 

Act. 30 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B4-6. Analizar os 

posibles usos da 

clonación. 

B4-6.1. Describe e 

analiza as 

posibilidades que 

ofrece a clonación en 

diferentes campos. 

Coñece e explica o 

significado de clon e 

de que modos poden 

obterse clones, 

respondendo a 

hipótese sobre 

clonacións. 

Páx. 108 

Acts. 21 e 23 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-7. Establecer o 

método de obtención 

dos distintos tipos de 

células nai, así como a 

súa potencialidade 

para xerar tecidos, 

órganos e incluso 

organismos 

completos. 

B4-7.1. Recoñece os 

diferentes tipos de 

células nai en función 

da súa procedencia e 

capacidade xenerativa, 

establecendo en cada 

caso as aplicacións 

principais. 

Explica que son as 

células nai e en que se 

diferencian uns tipos 

de células nai doutras, 

recoñecendo as 

principais aplicacións 

no tratamento de 

enfermedades. 

Páx. 102 

Act. 3 

Páx. 106 

Act. 9 

Páx. 107 

Acts. 12 e 13 

Páx. 109 

Act. 31 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

B4-8. Identificar 

alguns problemas 

sociais  dilemas 

morais debidos á 

aplicación da 

xenética: obtención de 

transxénicos, 

reproducción asistida 

e clonación. 

B4-8.1. Valora, de 

forma crítica, os 

avances científicos 

relacionados coa 

xenética, seus usos e 

consecuencias 

médicas e sociais. 

Investiga sobre a 

lexislación actual en 

España e menciona as 

principais líñas de 

investigación na 

actualidade, reflexiona 

e expon, de forma 

crítica, os avances 

científicos 

relacionados coa 

xenética. 

Páx. 106 

Act. 11 

Páx. 107 

Act. 15 

Páx. 109 

Acts. 29, 32 e 33 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B4-8.2. Explica as 

ventaxas e inconvintes 

dos alimentos 

transxénicos, 

razonando a 

Relaciona enxeñería 

xenética e alimentos 

transxénicos, 

explicando en que se 

diferencian os cultivos 

Páx. 106 

Act. 8 

Páx. 108 

Acts. 22 e 25 

CL 

CMCT 

CD 
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conveniencia ou non 

do seu uso. 

transxénicos dos 

cultivos obtidos por 

selección artificial e 

razonando sobre as 

ventaxas e 

inconvintes. 

AA 

CSC 

 

Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación 

(Tema 6: Un mundo dixital / Tema 7: Funcionamento de internet / Tema 8: Novas tecnoloxías) 

 

Contidos 

Orixe, evolución e análise comparativa dos equipamentos informáticos. 

A incorporación da tecnoloxía dixital á vida cotiá. 

Características e especificacións de equipamentos.  

Análise e comparativa dende o punto de vista do usuario. 

Internet na vida cotía. Beneficios e problemáticas asociadas ó uso de internet. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Recoñece a evolución histórica do computador en términos de tamaño e capacidade de proceso. 

 Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos e 

memorias, valorando as vantaxes e inconvenientes de cada un deles. 

 Compara as prestaciones de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía analógica e outro na 

digital. 

 Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa información recibida dos sistemas de satélites 

GPS ou GLONASS. 

 Establece e describe a infraestructura básica que require o uso da telefonía móbil. 

 Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a súa aplicación en pantallas planas e 

iluminación. 

 Coñece e describe as especificaciones dos últimos dispositivos, valorando as posibilidades que poden ofrecer ao 

usuario. 

 Valora de xeito crítico a constante evolución tecnolóxica e o consumismo que orixina na sociedade. 

 Utiliza con propiedade conceptos específicamente asociados ao uso de Internet. 

 Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen. 

 Determina os problemas aos que se enfronta Internet e as solucións que se barallan. 

 Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais. 

 Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante encriptación, contraseña, etc. 

 Coñece e describe as especificaciones dos últimos dispositivos, valorando as posibilidades que poden ofrecer ao 

usuario. 

 

CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 

LOGRO 
ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Coñecer a 

evolución que ten 

experimentado a 

informática, desde os 

primeiros prototipos 

ata os modelos máis 

actuais, sendo 

consciente do avance 

logrado en parámetros 

tales como tamaño, 

capacidade de 

proceso, 

almacenamento, 

conectividade, 

B5-1.1. Recoñece a 

evolución histórica 

doordenador en 

términos de tamaño e 

capacidade de 

proceso. 

Recoñece e explica as 

diferenzas entre 

ordenadores antigos e 

modernos, apreciando a 

evolución histórica do 

ordenador. 

Páx. 112 

Interpreta a 

imaxe 

Páx. 115 

Act. 3 

Páx. 134 

Acts. 21 e 22 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

B5-1.2. Explica como 

se almacena a 

información en 

diferentes formatos 

físicos, tales como 

discos duros, discos 

Interpreta e describe cal 

é a misión que 

desenvolven os distintos 

compoñentes e formatos 

físicos de 

almacenamento de 

Páx. 113 

Acts. 1 e 2 

Páx. 125 

Acts. 8 e 10 

Páx. 132 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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portabilidade, etc. ópticos e memorias, 

valorando as ventaxas 

e inconvintes de cada 

uno deles. 

información, valorando 

a optimización dos 

recursos e a capacidade 

de almacenamento de 

cada un  deles. 

Act. 14 

Páx 134 

Acts. 24 e 25 

CSC 

IE 

B5-1.3. Utiliza con 

propiedade conceptos 

específicamente 

asociados ao uso de 

Internet. 

Interpreta e explica os 

conceptos asociados ao 

uso de Internet, 

aplicándoos de forma 

correcta. 

Páx. 129 

Acts. 11 e 12 

Páx. 132 

Resumo 

Act. 15 

CL 

CMCT 

CD 

B5-2. Determinar o 

fundamento dalgúns 

dos avances máis 

significativos da 

tecnoloxía actual. 

B5-2.1. Compara as 

prestacións de dous 

dispositivos dados do 

mesmo tipo, un 

basado na tecnoloxía 

analóxica e outro na 

dixital. 

Compara e explica as 

diferencias entre as 

características da 

información dixital e a 

analóxica, 

argumentando a súa 

exposición con 

eemplos concretos. 

Páx. 122 

Acts. 6 e 7 

Páx. 132 

Act. 13 

Páx. 134 

Act. 28 

Páx. 135 

Acts. 30, 32 e 34 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B5-2.5. Coñece e 

describe as 

especificacións dos 

últimos dispositivos, 

valorando as 

posibilidades que 

poden ofrecer ao 

usuario. 

Busca e describe as 

especificacións dos 

últimos dispositivos e 

compoñentes de 

ordenadores de 

diferentes modelos, 

valorando as 

característicasde cada 

un, comparándoas e 

sacando conclusións 

sobre as posibilidades 

máis convenientes en 

función dos intereses. 

Páx. 132 

Act. 15 

Páx. 134 

Act. 25 

Páx. 135 

Act. 41 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B5-3. Tomar 

conciencia dos 

beneficios e 

problemas que pode 

orixinar o constante 

avance tecnolóxico. 

B5-3.1. Valora de 

forma crítica a 

constante evolución 

tecnolóxica e o 

consumismo que 

orixina na sociedade 

Analiza documentos 

informativos 

evolución tecnolóxica 

e valora de forma 

crítica os avances, as 

melloras e o 

consumismo que 

ocasiona. 

Páx. 133 

Acts. 16, 17, 18, 

19 e 20 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B5-1. Coñecer a 

evolución 

experimentada pola   

informática, desde os 

primeiros prototipos 

ata os modelos máis 

actuales, sendo 

consciente do avance 

logrado en parámetros 

tales como tamaño, 

B5-1.3. Utiliza con 

propiedade conceptos 

específicamente 

asociados ao uso de 

Internet. 

Interpreta e explica os 

conceptos asociados 

ao uso de Internet, 

aplicándoos de forma 

correcta. 

Páx. 141 

Act. 1 

Páx. 142 

Acts. 2 e 3 

Páx. 149 

Act. 14 

Páx. 152 

Acts. 23 e 24 

Páx. 153 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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capacidade de 

proceso, 

almacenamento, 

conectividade, 

portabilidade, etc. 

Act. 34 

B5-3. Tomar 

conciencia dos 

beneficios e 

problemas que pode 

orixinar o constante 

avance tecnolóxico. 

B5-3.1. Valora de 

forma crítica a 

constante evolución 

tecnolóxica e o 

consumismo que 

orixina na sociedade. 

Analiza gráficos e 

documentos 

informativos sobre o 

uso de Internet, 

valorando de forma 

crítica os avances, as 

melloras e o 

consumismo que se 

ocasiona. 

Páx. 148 

Acts. 12 e 13 

Páx. 150 

Acts. 17, 18, 

19 e 20 

Páx. 152 

Act. 28 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B5-4. Valorar, de 

forma crítica e 

fundamentada, os 

cambios que internet 

está provocando na 

sociedade. 

B5-4.1. Xustifica o 

uso das redes sociais, 

sinalando as ventaxas 

que ofrecen e os riscos 

que supoñen. 

Busca información 

sobre o uso das redes 

sociais, xustificando 

seu uso, sinalando as 

ventaxas que ofrecen e 

consellos úteis para 

evitar os riscos que 

supon o uso 

incontrolado das redes 

sociais. 

Páx. 145 

Acts. 6, 7, 8 e 9 

Páx. 151 

Act. 21 

Páx. 152 

Act. 26 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B5-4.2. Determina os 

problemas aos que se 

enfrenta Internet e as 

solucións que se 

barallan. 

Identifica e explica os 

servizos que 

proporciona Internet, 

os problemas aos que 

se enfrenta e as 

posibles formas de 

evitalos e 

solucionalos. 

Páx. 143 

Acts. 4 e 5 

Páx. 149 

Resumo 

Acts. 14, 15 e 16 

Páx. 152 

Act. 25 

Páx. 153 

Act. 33 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

B5-5. Efectuar 

valoracións críticas, 

mediante exposicións 

e debates, acerca de 

problemas 

relacionados cos 

delitos informáticos, o 

acceso a datos 

personais, os 

problemas de 

socialización ou de 

excesiva dependencia 

que pode causar seu 

uso. 

B5-5.1. Describe en 

que consisten os 

delitos informáticos 

máis habituais. 

Describe en que 

consisten as 

transaccións entre 

internautas, e a 

importancia da 

seguridade en Internet 

e os delitos  máis 

habituais. 

Páx. 147 

Act. 10 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B5-5. Efectuar 

valoracións críticas, 

mediante exposicións 

B5-5.2. Pon de 

manifiesto a 

necesidade de protexer 

Coñece a necesidade 

de protexer os datos 

mediante encriptación, 

Páx. 153 

Act. 32 

CL 

CMCT 
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e debates, acerca de 

problemas 

relacionados cos 

delitos informáticos, o 

acceso a datos 

personais, os 

problemas de 

socialización ou de 

excesiva dependencia 

que pode causar seu 

uso. 

os datos mediante 

encriptación, 

contraseña, etc. 

contraseña, etc., 

asegurándose de estar 

conectado a través 

dunha conexión 

segura antes de enviar 

datos privados por 

Internet. 

CD 

AA 

CSC 

B5-1. Coñecer a 

evolución 

experimentada pola 

informática, desde os 

primeiros prototipos 

ata os modelos máis 

actuais, sendo 

consciente do avance 

logrado en parámetros 

tales como tamaño, 

capacidade de 

proceso, 

almacenamento, 

conectividade, 

portabilidade, etc. 

B5-1.3. Utiliza con 

propiedade conceptos 

específicamente 

asociados ao uso de 

Internet. 

Interpreta e explica os 

conceptos asociados 

ao uso de Internet e as 

novas tecnoloxías, 

aplicándos de forma 

correcta. Páx. 170 

Resumo 

Acts. 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 

23 e 24 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B5-2. Determinar o 

fundamento dalguns 

dos avances máis 

significativos da 

tecnoloxía actual. 

B5-2.2. Explica como 

se establece a posición 

sobre a superficie 

terrestre coa 

información recibida 

dos sistemas de 

satélites GPS ou 

GLONASS. 

Elabora e explica 

diferentes aplicacións 

dos sistemas de 

posicionamento, como 

GPS, GLONASS ou 

Galileo. 

Páx. 161 

Acts. 4, 5 e 6 

Páx. 170 

Acts. 17 e 21 

Páx. 172 

Acts. 37 e 38 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B5-2.3. Establece e 

describe a 

infraestructura básica 

que require o uso da 

telefonía móvil. 

Busca información 

sobre usos do teléfono 

móvil existentes na 

actualidade, opinando 

as súas ventaxas, os 

seus inconvenientes e 

os posibles problemas 

de seguridade. 

Páx. 163 

Acts. 7 e 8 

Páx. 173 

Act. 42 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B5-2.4. Explica o 

fundamento físico da 

tecnoloxía LED e as 

ventaxas que supona 

ssus aplicación en 

pantallas planas e 

iluminación. 

Busca información 

sobre as lámpadas 

LED, explica o seu 

funcionamento e as 

súas us ventaxas sobre 

outros dispositivos 

empregados en 

iluminación. 

Páx. 159 

Act. 3 

Páx. 170 

Act. 16 

Páx. 172 

Acts. 33, 34, 

35 e 36 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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B5-2. Determinar o 

fundamento dalgúns 

dos avances máis 

significativos da 

tecnoloxía actual. 

B5-2.5. Coñece e 

describe as 

especificacións dos 

últimos dispositivos, 

valorando as 

posibilidades que 

poden ofrecer ao 

usuario. 

Busca e describe as 

especificacións dos 

últimos dispositivos e 

compoñentes 

relacionados coas 

novas tecnoloxías. 

Páx. 157 

Acts. 1 e 2 

Páx. 165 

Acts. 9, 10 e 11 

Páx. 167 

Act. 13 

Páx. 170 

Act. 19 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

B5-3. Tomar 

conciencia dos 

beneficios e 

problemas que poden 

orixinar o constante 

avance tecnolóxico. 

B5-3.1. Valora de 

forma crítica a 

constante evolución 

tecnolóxica e o 

consumismo que 

orixina na sociedade. 

Interpreta gráficos e 

analiza documentos 

informativos sobre a 

evolución tecnolóxica 

e valora de forma 

crítica os avances. 

Páx. 170 

Acts. 20 e 24 

Páx. 171 

Acts. 25, 26, 27, 

28 e 30 

Páx. 172 

Acts. 31, 32, 

39 e 40 

Páx. 173 

Acts. 43, 44, 45, 

46, 47 e 48 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

 

Anatomía Aplicada de 1º Bacharelato 
 

OBXETIVOS DE ANATOMÍA APLICADA 

O ensino de la Anatomía aplicada no bacharelato terá como finalidade o desenrolo das seguintes capacidades: 

 Entender o corpo como sistema vivo global que sigue as leis da bioloxía, cuios aparatos e sistemas traballan cara a 

un fin común, e valorar esta concepción como a forma de manter non só un estado de saude óptimo, senón tamén o 

maior rendimento físico e artístico. 

 Relacionar as diferentes acciones sensitivo-motoras que, exercidas de forma global, converten ao ser humano nun 

excelente vehículo de expresión corporal, capaz de relacionarse con seu entorno. 

 Identificar y desenrolar as diferentes técnicas e recursos físicos e mentais que o organismo ofrece como capacidade 

para obter unha interpretación optimizada de las artes escénicas. 

 Coñecer e valorar os hábitos nutricionais, posturais e hixiénicos que inciden favorablemente na saude, nel 

rendimento e no el bienestar físico. 

 Coñecer los requerimentos anatómicos e funcionais peculiares e distintivos das diversas actividades humanas nas 

que o corpo é o instrumento de expresión. 

 Establecer relaciones razonadas entre a morfoloxía das estructuras anatómicas implicadas nas diferentes 

manifestaciones humanas de base corporal, seu funcionamento e súa finalidade última nel desempeño da vida diaria, 

profundizando nos coñecimientos anatómicos e fisiolóxicos. 

 Discernir razonadamente entre o traballo físico que é anatómica e fisiolóxicamente aceptable e preserva a saude, e o 

mal uso do corpo que disminuie o rendimento físico e artístico e conduce a enfermidade ou lesió 

 Coñecer as posibilidades de movimento corporal pudendo identificar as estructuras anatómicas que intervieñen nos 

xestos das diferentes actividades humanas, con o fin de xestionar a enerxía e mellorar a calidade do movimento. 

 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 dedicada a estas materias nel 

ámbito da vida cotiá 

 Aplicar con autonomía os coñecimientos adquiridos a a resolución de problemas prácticos simples, de tipo 

anatomofuncional e relativos a la actividade física do individuo ou seu entorno. 

 Ser capaz de autoxestionar unha preparación física adecuada a cada actividade humana con o fin de mellorar a 

calidade do movimento e seu rendimento físico. 

 Recoñecer os aspectos saudables da práctica do exercicio físico e coñecer seus efectos beneficiosos sobre a salude 

física e mental. 

 Controlar as ferramentas informáticas e documentais básicas que permitan acceder as diferentes investigacións que 

sobre a materia podan publicarse a través da rede ou nas publicacións especializadas. 
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CONTIDOS ORGANIZADOS EN BLOQUES, RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS CLAVE E 

SECUENCIADOS TRIMESTRALMENTE 

 

Bloques Temas Título do Tema 

1: As características do movemento. 11 O movemento humano 

2: Organización básica do corpo humano 1  Organización xeral do corpo humano. 

3: O sistema locomotor 9 

10 

O sistema óseo 

O sistema muscular 

4: O sistema cardiopulmonar 7 

8 

O sistema respiratorio e o aparato fonador. 

O sistema cardiovascular 

5: O sistema de achega e utilización da enerxía 4 

5 

6 

O sistema dixestivo. 

Alimentación e nutrición. 

Metabolismo e enerxía. 

6: Os sistemas de coordinación e regulación 2 

3 

A coordinación nerviosa e o exercicio. 

A coordinación hormonal e a reprodución. 

7: Expresión  e comunicación e corporal 12 Expresión e comunicación corporal 

8: Elementos comúns. En 

todos os 

temas 

 

 

 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. As características do movemento  

d 

i 

l 

n 

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 

AAB1.1.2. Identifica e 

describe a relación entre 

a execución dunha 

acción motora e a súa 

finalidade. 

CMCCT 

d 

i 

l 

n 

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 
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 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

AAB1.2.3. Argumenta a 

contribución das 

capacidades 

coordinativas ao 

desenvolvemento das 

accións motoras. 

CMCCT 

 Bloque 2. Organización básica do corpo humano  

d 

i 

l 

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 

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 

 Bloque 3. O sistema locomotor  

d 

i 

l 

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 

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 CMCCT 
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 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

tipos de músculo en 

relación coa súa función. 

AAB3.1.6. Describe a 

fisioloxía e o mecanismo 

da contracción muscular. 

CMCCT 

d 

i 

l 

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 no sistema 

locomotor 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 

AAB3.2.4. Relaciona 

diferentes tipos de 

pancas coas articulacións 

do corpo humano e coa 

participación muscular 

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 

d 

i 

l 

B3.8. Alteracións 

posturais: identificación, 

causas e corrección. 

B3.9. Hábitos saudables de 

B3.3. Valorar a corrección 

postural e identificar os 

malos hábitos posturais, 

co fin de traballar de 

forma segura e evitar 

AAB3.3.1. Identifica as 

alteracións máis 

importantes derivadas do 

mal uso postural e 

propón alternativas 

CMCCT 
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 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

hixiene postural na 

práctica das actividades 

artísticas. 

lesións. saudables. 

AAB3.3.2. Controla a súa 

postura e aplica medidas 

preventivas na execución 

de movementos propios 

das actividades artísticas, 

e valora a súa influencia 

na saúde. 

CMCCT 

CSIEE 

d 

i 

l 

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 

principais. 

CMCCT 

AAB3.4.2. Analiza 

posturas e xestos 

motores das actividades 

artísticas, aplicando os 

principios de ergonomía, 

e propón alternativas 

para traballar de forma 

segura e evitar lesións. 

CMCCT 

CSIEE 

 Bloque 4. O sistema cardiopulmonar  

d 

i 

l 

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 

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 

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 
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físico. 

d 

i 

l 

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 

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 

 Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía  

d 

i 

l 

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 

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 

AAB5.1.2. Xustifica o 

papel do ATP como 

transportador da enerxía 

CMCCT 
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aparición da fatiga e no 

proceso de recuperación. 

libre, asociándoo coa 

subministración continua 

e adaptada ás 

necesidades do corpo 

humano. 

AAB5.1.3. Identifica tanto 

os mecanismos 

fisiolóxicos que 

conducen a un estado de 

fatiga física como os 

mecanismos de 

recuperación. 

CMCCT 

d 

i 

l 

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 

d 

i 

l 

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 

actividades. 

CMCCT 

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 
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AAB5.3.4. Recoñece 

hábitos alimentarios 

saudables e prexudiciais 

para a saúde, e saca 

conclusións para 

mellorar o benestar 

persoal. 

CMCCT 

b 

d 

i 

l 

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 

AAB5.4.2. Recoñece os 

factores sociais, 

incluíndo os derivados 

do propio traballo 

artístico que conducen á 

aparición nos trastornos 

do comportamento 

nutricional. 

CSC 

 Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación  

d 

i 

l 

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 

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 

d 

i 

l 

B6.4. A función hormonal 

na actividade física. 

B6.5. Equilibrio hídrico, 

B6.2. Identificar o papel do 

sistema neuroendócrino 

na actividade física, 

recoñecendo a relación 

AAB6.2.1. Describe a 

función das hormonas e 

o importante papel que 

xogan na actividade 

CMCCT 
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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.  

entre todos os sistemas 

do organismo humano. 

física. 

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 

 Bloque 7. Expresión e comunicación corporal  

b 

d 

h 

n 

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 

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 

d 

h 

n 

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 

d 

h 

m 

n 

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 

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 

CCEC 

CSIEE 
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creativo. expresivo-comunicativas 

para enriquecer as 

posibilidades de resposta 

creativa. 

 Bloque 8. Elementos comúns  

d 

g 

i 

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 

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. 

CD 

CAA 

AAB8.1.2. Comunica e 

comparte a información 

coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, 

para a súa discusión ou 

difusión. 

CCL 

CD 

d 

i 

l 

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 

a 

d 

m 

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 CAA 
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reforza as achegas 

enriquecedoras dos 

compañeiros e das 

compañeiras, e apoia o 

traballo das demais 

persoas. 

CSC 

 

Bioloxía de 2º Bacharelato 
 

BLOQUES DE CONTIDOS ORGANIZADOS EN BLOQUES, RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS 

CLAVE E SECUENCIADOS TRIMESTRALMENTE 

 

Bloques: 

1.  A base molecular e fisicoquímica da vida  

2.  A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular  

3. Xenética e evolución  

4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía 

5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións 

 

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida 

(Tema 1, 2, 3, 4 e 5) 

 

Contidos. 

Compoñentes químicos da vida. Concepto de bioelemento. Tipos, propiedades e funcións dos bioelementos. 

Os enlaces químicos e a súa importancia en bioloxía. 

Biomoléculas: concepto, clasificación e técnicas de separación. 

Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e propiedades fisicoquímicas da auga que a fan unha molécula imprescindible para 

a vida. Funcións dos sales minerais. 

Fisicoquímica das dispersións acuosas. Difusión, osmose e diálise Biomoléculas orgánicas: concepto, clasificación, 

estrutura, propiedades e funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, prótidos e ácidos nucleicos. 

Encimas: concepto, clasificación, propiedades e funcións. Catálise enzimática. Activación e inhibición enzimática. 

Alosterismo. 

Vitaminas: concepto, clasificación e funcións. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos que permiten o illamento das moléculas e a súa 

contribución ao grande avance da experimentación biolóxica. 

 Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción e coa súa función biolóxica. 

 Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas inorgánicas e orgánicas presentes nos seres 

vivos. 

 Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 

 Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a composición coa función. 

 Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose e diálise, e interpreta a súa relación coa 

concentración salina das células 

 Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa composición química coa súa estrutura e 

coa súa función. 

 Deseña e realiza experiencias identificando en mostras biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas. 

 Contrasta e relaciona os procesos de diálise, centrifugación e electroforese, e interpreta a súa relación coas 

biomoléculas orgánicas. 

 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. 

 Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas. 

 Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e relaciona as súas propiedades coa súa función 
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catalítica. 

 Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función coas doenzas que preveñen. 

 

CONTIDOS  DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

 Tema 1: Os compoñentes químicos da célula 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
-  Os enlaces químicos e a 

súa importancia en 

Bioloxía. 

-  Os bioelementos. 

-  Clasificación e funcións 

dos bioelementos. 

-  Características do átomo 

de carbono. 

-  Comparación entre a 

composición química da 

codia terrestre e do corpo 

humano. 

-  As biomoléculas. 

-  Clasificación das 

biomoléculas. 

-  Os grupos funcionais. 

-  Estrutura, propiedades 

fisicoquímicas e funcións 

biolóxicas da auga e dos 

sales minerais. 

-  A estrutura reticular da 

auga e a súa relación coas 

propiedades e funcións 

biolóxicas. 

-  O equilibrio ácido-base. 

-  O pH e os sistemas 

amortecedores. 

-  Interpretación de gráficas 

de pH. 

-  As disolucións acuosas. 

-  Diferenzas entre as 

dispersións coloidais e as 

disolucións. 

-  A osmose e os fenómenos 

osmóticos nas células. 

-Interpretación de esquemas 

relacionados cos 

fenómenos osmóticos en 

diferentes medios e tipos 

celulares. 

1.  Identificar os elementos 

químicos e os tipos de 

compostos que forman os 

seres vivos como base para 

coñecer calquera función 

biolóxica. 

1.1. Explica os elementos químicos 

fundamentais que forman os seres 

vivos, compara a súa proporción nos 

seres vivos e no resto da Terra e 

explica por que o carbono é o 

elemento químico básico na 

constitución dos seres vivos. 

CMCT, 

CAA 

2. Recoñecer a unidade química 

dos compostos básicos dos 

organismos vivos, a 

diversidade que poden 

alcanzar as moléculas dos 

polímeros biolóxicos, cales 

son os seus perpiaños 

estruturais ou monómeros, e 

clasificar os distintos 

principios inmediatos. 

2.1. Define os conceptos de principio 

inmediato e de monómeros 

distinguindo os diferentes grupos 

funcionais presentes neles, e cita as 

interaccións moleculares que 

manteñen as estruturas das 

macromoléculas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

SIEE 

3. Relacionar as propiedades 

fisicoquímicas da auga coa 

súa importancia na 

composición, a estrutura e a 

fisioloxía dos organismos 

vivos. 

3.1.Identifica a estrutura da molécula de 

auga e as súas propiedades físicas e 

químicas, en relación coas súas 

funcións biolóxicas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

3.2. Define o concepto de pH e explica a 

importancia e o funcionamento dos 

sistemas tampón. CMCT, 

CCL, 

CAA 

4.Recoñecer a importancia dos 

sales minerais e a súa 

transcendencia no equilibrio 

hidrosalino. 

4.1.Explica as dúas formas nas que se 

presentan os sales minerais nos 

seres vivos e as súas funcións 

biolóxicas, así como a acción 

osmótica e a importancia do 

equilibrio iónico, dada a acción 

específica dos ións. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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  5.  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. 

5.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 

acepta os erros ao autoavaliarse, 

persevera nas tarefas de 

recuperación e participa activamente 

nos exercicios de aprendizaxe 

cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

SIEE 

6. Realizar un traballo 

experimental con axuda dun 

guión de prácticas, 

describindo a súa execución 

e interpretando os seus 

resultados. 

6.1. Coñece e respecta as normas de 

seguridade no laboratorio, coidando 

os instrumentos e o material 

empregado. 
CSC 

6.2. Desenvolve con autonomía a 

planificación do traballo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

recoñecemento coma material 

básico de laboratorio, argumentando 

o proceso experimental seguido, 

describindo as súas observacións e 

interpretando os seus resultados. 

SIEE, 

CCL, 

CAA 

 

 

Tema 2: Os glícidos. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
-  Os glícidos 

-  Características xerais. 

-  Clasificación xeral de 

glícidos. 

-  Estrutura e función.  

-  Fórmulasdos glícidos 

atendendo ao número de 

átomos de C e ao seu 

grupo funcional.  

-  Os monosacáridos 

-  Estrutura, composición 

química, propiedades e 

funcións. 

-  Fórmulasdos 

monosacáridos máis 

importantes. 

-  Os principais derivados dos 

monosacáridos. 

-  Localización dos carbonos 

1.  Identificar a natureza 

química dos glícidos e 

clasificalos en función dos 

seus monómeros. 

1.1.Clasifica os glícidos e nomea e 

formula os principais 

monosacáridos describindo as 

súas funcións biolóxicas.  

CMCT, 

CCL, 

CAA 

2.  Destacar a importancia 

biolóxica dos carbonos 

asimétricos e a súa 

consecuencia: a 

estereoisomería dos 

monosacáridos. 

2.1.  Define os distintos tipos de 

isomería que se presentan nos 

monosacáridos, formulando 

os enantiómeros e os 

epímeros dos diferentes 

monosacáridos, e acha as 

formas cíclicas (anómeros) 

das pentosas e hexosas, 

relacionándoas coas súas 

funcións; en especial, na 

constitución dos polímeros. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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asimétricos e cálculo do 

número deles que pode 

presentar cada molécula. 

-  Conversión da 

representación de Fischer 

á cíclica dun 

monosacárido. 

-  O enlaceO-glicosídico 

-  Comparación dostipos de 

enlaces que se producen 

entre os monosacáridos 

para formar os 

disacáridos. 

 

-  Os disacáridos 

-  Nomenclatura e principais 

disacáridos. 

-  Relación da presenza dun 

ou outro tipo de enlace  O-

glicosídico co poder 

redutor dos disacáridos. 

-  Fórmulas dos disacáridos 

máis importantes. 

-  Os polisacáridos 

-  Clasificación e funcións. 

-  A estrutura dos principais 

polisacáridos. 

3.  Describir e explicar como se 

forma o enlaceO-

glicosídico e enumerar as 

funcións dos principais 

disacáridos. 

3.1.  Distingue os diferentes tipos de 

enlaceO-glicosídico, 

describindo os disacáridos 

máis importantes e as súas 

principais funcións 

biolóxicas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

4.  Formular e describir os 

oligosacáridos, os 

polisacáridos e os 

compostos mixtos 

(peptidoglicáns e 

glicoproteínas) máis 

importantes, e explicar as 

súas funcións biolóxicas. 

4.1.  Clasifica os polisacáridos pola 

súa estrutura e polas súas 

funcións biolóxicas, 

formulando a estrutura 

esquemática dos máis 

importantes oligosacáridos e 

polisacáridos, e relacionándoa 

coas súas funcións biolóxicas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

 

 

Tema 3: Os lípidos 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 

 aprendizaxe avaliables 
CC 

    
-  Os lípidos 

-  Características, 

clasificación e 

funcións. 

-  Os ácidos graxos 

-  Clasificación e 

propiedades. 

-  Identificación dos 

símbolos de ácidos 

graxos saturados e 

insaturados. 

-  Influencia dos ácidos 

graxos insaturados 

no colesterol. 

-  Lípidos de reserva 

enerxética e protectores: 

os acilglicéridos e os 

céridos 

-  Reaccións de 

esterificación e 

saponificación. 

1.  Recoñecer a 

heteroxeneidade do grupo 

de compostos 

considerados lípidos e 

clasificalos. 

1.1.  Describe o concepto de lípido e 

coñece que teñen en común este 

grupo de compostos, e clasifícaos 

utilizando diferentes criterios: 

químicos, estruturais e funcionais. CMCT, 

CCL, 

CAA 

2.  Recoñecer, formular 

esquematicamente e 

clasificar os ácidos graxos, 

e enunciar as 

características peculiares 

dalgún dos seus derivados.  

2.1.  Escribe a fórmula xeral dun ácido 

graxo, describindo as súas 

características químicas; clasifica 

os ácidos graxos conforme a 

presenza de enlaces múltiples, 

enunciando as funcións biolóxicas 

dos derivados do ácido 

araquidónico. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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Tema 4: As proteínas e a acción enzimática. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
-  Os aminoácidos 

-  Clasificación e 

propiedades. 

-  A fórmula dun 

aminoácido. 

-  Tipos de 

aminoácidos: neutros 

(apolares e polares), 

ácidos e básicos. 

-  Os aminoácidos que 

presentan isomería. 

-  O enlace peptídico 

-  Formación de 

proteínas. 

-  As proteínas 

1.  Describir a estrutura dos 

aminoácidos, as súas 

propiedades e a súa 

clasificación, así como a 

formación do enlace 

peptídico. 

1.1.  Describe a fórmula xeral dos aminoácidos e 

as súas propiedades, clasifica e explica a 

formación do enlace peptídico. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

-  Lípidos de membrana: 

fosfolípidos, glicolípidos 

e esterois 

-  A estrutura dos 

fosfolípidos. 

-  Carácter anfipático 

dos fosfolípidos. 

-  Lípidos con outras 

funcións: terpenos, 

esteroides e 

prostaglandinas 

-  Análise da relación 

entre os terpenos e as 

vitaminas. 

-  A relación entre o 

colesterol e as 

enfermidades 

cardiovasculares. 

3.  Identificar a estrutura 

molecular dunha graxa 

neutra e dun lípido de 

membrana, e construír as 

fórmulas de 

triacilglicéridos e 

fosfolípidos a partir dos 

seus compoñentes. 

3.1.  Escribe as reaccións de esterificación 

e saponificación para formar ou 

hidrolizar unha graxa neutra e a 

fórmula dun fosfolípido sinxelo, e 

representa esquematicamente a 

estrutura e a composición dos 

principais lípidos das membranas 

celulares. CMCT, 

CAA 

4.  Describir a estrutura 

molecular dos terpenos e 

dos esteroides, e enumerar 

os diferentes tipos e as 

súas funcións biolóxicas. 

4.1.  Realiza esquemas sinxelos que 

representen a estrutura molecular 

dos derivados do isopreno, clasifica 

os derivados terpenoides e enumera 

os terpenos e esteroides máis 

importantes, indicando as súas 

funcións biolóxicas. 

CCL, 

CMCT 

 

5.  Comprender o 

comportamento no medio 

acuoso das moléculas dos 

lípidos e explicar as súas 

propiedades para a 

constitución das 

membranas.   

5.1.  Representa a molécula dun lípido que 

mostre a súa anfipatía, e explica os 

distintos tipos de dispersións 

lipídicas, como se distribúen as 

moléculas mediante esquemas 

sinxelos, e as características dos 

comportamentos moleculares dos 

lípidos de membrana. 

CMCT, 

CCEC, 

CCL, 

CAA 
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-  Estrutura, 

clasificación e 

función. 

-  Os niveis estruturais 

das proteínas. 

-  Os enzimas 

-  Características e 

mecanismos de 

acción dos enzimas. 

-  A formación do 

complexo enzima-

substrato. 

-  Cinética enzimática 

-  Regulación da 

actividade 

enzimática. 

-  O mecanismo de 

modificación 

covalente. 

-  Inhibidores 

competitivos e non 

competitivos. 

-  Cálculo dos valores 

de KM e velocidade 

máxima a partir de 

gráficas de cinética 

enzimática. 

-  As vitaminas 

-  Clasificación e 

función. 

2.  Distinguir os tipos de estrutura 

das proteínas e comprender 

como a secuencia de 

aminoácidos contén a 

información que condiciona 

a súa forma (conformación) 

e, polo tanto, a súa función. 

2.1.  Describe as estruturas que adquiren as 

proteínas e as interaccións que as 

manteñen. Clasifícaas en niveis 

estruturais, explicando os conceptos de 

conformación e desnaturalización, e a 

relación entre a estabilidade da 

conformación dunha proteína, a súa 

estrutura primaria e a súa función. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.  Clasificar as proteínas polas 

súas propiedades estruturais 

e relacionalas coas súas 

funcións biolóxicas. 

3.1.  Explica a clasificación das proteínas pola súa 

composición, pola súa estrutura e polas 

súas funcións, e as características da súa 

funcionalidade, a súa especificidade e a 

súa versatilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4.  Describir o mecanismo da 

catálise e enunciar as 

características da acción 

enzimática. 

4.1.  Explica os conceptos de catalizador e de 

encima, en que consiste a catálise e a 

cinética química, os mecanismos de 

actuación dos encimas e as características 

da súa acción, e os factores que inflúen 

nesta. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

5.  Explicar a inhibición 

enzimática, clasificar os 

seus tipos e comprender a 

súa relación cos 

mecanismos de regulación. 

5.1.  Expón o concepto de inhibidor, os tipos de 

inhibición, os mecanismos de acción e de 

regulación dos enzimas alostéricos e as 

características específicas destes. 

CCL 

CMCT 

6.  Coñecer a existencia dos 

cofactores ou coenzimas na 

actividade enzimática e 

relacionalos co concepto de 

vitamina. 

6.1.  Expresa o concepto de vitamina (clásico e 

moderno), a clasificación dos tipos de 

vitaminas, as funcións destas e a relación 

entre os conceptos de coenzima e 

vitamina. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

 

Tema 5: Os ácidos nucleicos 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
-  Os compoñentes dos ácidos 

nucleicos 

-  Fórmulas dun nucleósido e 

dun nucleótido. 

-  O enlace N-glicosídico. 

-  O enlace fosfodiéster. 

1.  Recoñecer os nucleótidos 

como monómeros dos 

ácidos nucleicos e 

identificar os seus 

compoñentes. 

1.1.  Sinala as distintas bases nitroxenadas 

indicando os nucleósidos e nucleótidos 

que forman, a súa clasificación e a 

formación do enlace N-glicosídico. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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-  O ADN 

-  Estrutura e composición. 

-  Modelo da dobre hélice. 

-  Representación 

esquemática dunha cadea 

de ADN, indicando a súa 

polaridade. 

-  A estrutura secundaria do 

ADN. 

-  Complementariedade de 

bases dos nucleótidos nas 

cadeas de ADN. 

-  O ARN 

-  Estrutura e composición. 

-  A estrutura secundaria do 

ARNt. 

-  Derivados dos nucleótidos de 

interese biolóxico: ATP, 

NAD+ e AMPc. 

2.  Coñecer os distintos tipos 

de nucleótidos e ácidos 

nucleicos, clasificalos e 

identificar a súa 

estrutura primaria. 

2.1.  Menciona os principais nucleótidos libres 

(non nucleicos) e as súas funcións, e 

formula esquematicamente os distintos 

tipos de ácidos nucleicos 

(polinucleótidos), sinalando que teñen 

en común e cales son as súas diferenzas. 

CMCT, 

CAA, 

CCEC 

3.  Describir a estrutura 

secundaria dos ácidos 

nucleicos e recoñecelos 

como moléculas capaces 

de conter información. 

3.1.  Describe o modelo de Watson e Crick para 

a estrutura do ADN; diferencia os tipos 

de ARN, a súa estrutura básica e as súas 

funcións, e explica por que os ácidos 

nucleicos poden conter información. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

4.  Comprender a 

transcendencia do 

modelo de estrutura do 

ADN e as súas 

repercusións para a 

Bioloxía. 

4.1.  Sinala os datos experimentais que levaron 

á proposición do modelo de Watson e 

Crick e explica como contribuíu o 

descubrimento do modelo de estrutura 

do ADN a reforzar a hipótese sobre a 

súa función. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

 

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular 

(Tema 6 , 7, 8, 9, 10 e 11) 

 

Contidos 

A célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Teoría celular. 

Evolución dos métodos de estudo das células. Preparación e procesamento das mostras para a observación ao 

microscopio óptico e electrónico. 

Morfoloxía celular. Composición, estrutura, funcións e propiedades das envolturas e dos orgánulos celulares. 

 Modelos de organización celular en procariotas e eucarióticas. Células animais e vexetais. 

Observación microscópica de células procariotas e eucariotas tanto animais como vexetais. 

Ciclo celular. 

División celular. Mitose en células animais e vexetais. 

 Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para a reprodución sexual. Importancia da reprodución sexual na evolución 

dos seres vivos. 

Observación de células en mitose. Estudo das fases da división celular. 

Importancia da membrana nos fenómenos de transporte. Tipos de transporte. Endocitose e exocitose. 

Introdución ao metabolismo: catabolismo e anabolismo. 

Reaccións metabólicas: aspectos enerxéticos e de regulación. 

Respiración celular: o seu significado biolóxico. Orgánulos celulares implicados no proceso respiratorio. 

Diferenzas entre as vías aeróbicas e anaeróbicas. 

As fermentacións e as súas aplicacións. Observación do proceso de fermentación mediante lévedos. 

Fotosíntese: localización celular en procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso fotosintético. Balance global 

Importancia biolóxica da fotosíntese. 

Quimiosíntese. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Compara unha célula procariota con unha eucariótica, e identifica os orgánulos citoplasmático presentes nelas. 

 Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras. 

 Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa 

función. 

 Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que acontecen en cada unha. 
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 Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e indica os acontecementos básicos que se 

producen en cada unha. 

 Establece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e meiose. 

 Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da variabilidade xenética e a posibilidade de 

evolución das especies. 

 Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das membranas, e explica detalladamente as 

características de cada un. 

 Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os intercambios enerxéticos asociados a eles. 

 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 encimas e as moléculas máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa relación co seu rendemento enerxético 

 Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, e recoñece as súas aplicacións. 

 .Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 

 Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e destaca os procesos que teñen lugar. 

 Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da vida na Terra 

 Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 

 

Tema 6: A célula e as envolturas celulares 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  A historia da bioloxía celular 

-  A teoría celular. 

-  O microscopio e outros 

métodos de estudo  

-  Técnicas microscópicas 

básicas que permitiron os 

avances no estudo das 

células co microscopio 

óptico. 

-  Tipos de microscopio. 

-  Os modelos de organización 

celular 

-  As células procariotas e 

eucariotas (animal e 

vexetal). 

-  A membrana plasmática 

-  Composición, estrutura e 

funcións da membrana 

plasmática.  

-  O modelo de mosaico 

fluído. 

-  O transporte a través da 

membrana. 

-  Diferenciacións da 

membrana. Unións. 

-  A matriz extracelular e as 

paredes celulares. 

1.  Coñecer os acontecementos 

históricos máis 

importantes no 

desenvolvemento da teoría 

celular, a correlación dos 

avances no seu estudo cos 

descubrimentos 

tecnolóxicos e a 

importancia das 

investigacións de Ramón 

y Cajal na 

universalización da teoría 

celular. 

1.1.  Explica o significado da teoría 

celular e valora a súa importancia 

como teoría básica da bioloxía, as 

súas anotacións na actualidade, a 

importancia dos descubrimentos 

en microscopía en relación co 

estudo da célula e as achegas de 

Ramón y Cajal á xeneralización 

da teoría celular. 

CMCT, 

CCL 

2.  Comprender as diferenzas de 

estrutura e comportamento 

bioquímico máis 

importantes entre 

procariotas e eucariotas, e 

a súa relación evolutiva. 

2.1.  Compara a organización celular 

procariota e eucariota como a 

división fundamental entre os 

seres vivos, sinalando similitudes 

e diferenzas na súa composición 

química, estrutura e función. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

3.  Sinalar as semellanzas e as 

diferenzas entre as células 

dos autótrofos e as dos 

heterótrofos, e a orixe dos 

orgánulos celulares. 

Explicar os 

condicionamentos xerais 

responsables do tamaño e 

da forma das células. 

3.1.  Enumera e interpreta as semellanzas 

e as diferenzas entre as células 

animais e as das plantas, e a 

estrutura interna dunha célula 

eucariótica animal e unha vexetal, 

e dunha célula procariótica –tanto 

no microscopio óptico coma no 

electrónico–, identificando os seus 

orgánulos e describindo a función 

que desempeñen. 

CMCT, 

CCL 

4.  Describir a estrutura, a 

composición química e a 

función da membrana 

plasmática. 

4.1. Comenta as diferenzas e as 

similitudes dos modelos de 

membrana plasmática propostos 

por Danielli & Davson e Singer 

& Nicholson, indicando as súas 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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moléculas constitutivas e a 

disposición que estas adoptan, e 

explica a composición química e 

a función do glicocálix. 

5.  Explicar os distintos tipos de 

transporte a través das 

membranas celulares. 

5.1. Analiza a necesidade do transporte a 

través da membrana, cada un dos 

tipos de transporte 

transmembrana e os distintos 

modelos de transporte por 

desprazamento da membrana 

celular. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

6.  Comentar os tipos básicos de 

unións intercelulares. 

6.1.  Sinala a forma e as características 

dos distintos tipos de unións 

intercelulares. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

7.  Coñecer a estrutura, a 

composición química e a 

función dos diferentes 

tipos de paredes celulares. 

7.1.  Detalla a estrutura e a composición 

química da parede celular das 

plantas, dos fungos e das 

bacterias. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

 

Tema 7: Os orgánulos celulares (I) 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  O hialoplasma como sede de 

reaccións metabólicas 

-  O citoesqueleto 

-  Compoñentes e funcións. 

-  Os centríolos, os cilios e os 

flaxelos 

-  Estruturas e funcións 

biolóxicas. 

-  Os ribosomas e as inclusións 

citoplasmáticas 

-  Funcións dos ribosomas. 

-  O retículo endoplasmático 

-  Identificación do retículo 

endoplasmático en 

microfotografías 

electrónicas de células. 

-  O aparato de Golgi 

-  Identificación do aparato 

de Golgi en 

microfotografías 

electrónicas de células. 

-  Os lisosomas, os 

peroxisomas e os vacúolos 

-  Identificación dos 

peroxisomas e os 

vacúolos en 

microfotografías 

electrónicas de células. 

1.  Desenvolver o concepto de 

hialoplasma e a natureza do 

citoesqueleto. 

1.1. Explica as características e misións do 

hialoplasma, citando as funcións e os 

elementos compoñentes do 

citoesqueleto. 

CCL, 

CMCT 

2.  Detallar a composición 

química e explicar a 

estrutura e as misións dos 

orgánulos e das estruturas 

non membranosas da 

célula. 

2.1. Sinala a composición química, a 

estrutura e a función dos ribosomas, 

os centríolos, os cilios, os flaxelos e 

as inclusións. 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.  Enumerar e describir a 

estrutura e a función de 

cada unha das estruturas e 

orgánulos que constitúen o 

sistema de endomembranas 

da célula. 

3.1. Describe a orixe, a morfoloxía e as 

funcións do retículo endoplasmático 

e do aparato de Golgi. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.2. Describe a orixe, a morfoloxía, os tipos 

e as funcións dos lisosomas, os 

peroxisomas e os vacúolos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

Tema 8: Os orgánulos celulares (II) 
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Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
-  O núcleo celular. O núcleo 

interfásico. O núcleo en 

división 

-  Estrutura do núcleo. 

-  Tipos de cromosomas. 

-  Identificación do núcleo 

celular en 

microfotografías 

electrónicas. 

-  As mitocondrias 

-  As características das 

mitocondrias.  

-  Identificación das 

mitocondrias en 

microfotografías 

electrónicas. 

-  Os plastos 

-  As características dos 

cloroplastos.  

-  Identificación dos 

cloroplastos en 

microfotografías 

electrónicas. 

1.  Coñecer as características 

do núcleo. 

1.1.  Coñece a orixe, a morfoloxía, a 

composición química e a 

actividade metabólica do núcleo. 

CMCT, 

CAA 

1.2.  Analiza a ultraestrutura e a función 

da cuberta nuclear, describindo a 

estrutura dun poro nuclear 

(complexo do poro), e sinala as 

características de 

permeabilidade desta envoltura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1.3.  Explica as características da 

cromatina e describe a 

morfoloxía, a composición 

química e a función do nucléolo. 

CCL, 

CMCT 

2.  Coñecer a morfoloxía, os 

tipos, a estrutura e a 

función dos 

cromosomas. 

2.1.  Coñece a natureza dos 

cromosomas, a súa estrutura, a 

súa clasificación e a 

terminoloxía relacionada con 

eles. 

CMCT, 

CAA 

3.  Describir e analizar a 

estrutura e a función das 

mitocondrias e os 

cloroplastos. 

3.1.  Describe as características, a 

morfoloxía, as estruturas e os 

compoñentes das mitocondrias e 

sinala a súa función metabólica.   

CCL, 

CMCT 

3.2.  Diferencia os distintos tipos de 

plastos, as súas relacións e as 

súas respectivas funcións 

metabólicas, analizando a 

morfoloxía dos cloroplastos en 

comparación coas mitocondrias. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

Tema 9: O ciclo celular 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
- O ciclo celular 

-  Concepto e fases do ciclo 

celular. 

-  Representación gráfica da 

evolución do contido 

1.  Desenvolver o concepto de 

ciclo celular e describir as 

súas fases. 

1.1. Define ciclo celular, describindo 

as características xerais da 

interfase e os acontecementos 

de cada unha das súas fases. 

CCL, 

CMCT 
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xenético ao longo do 

ciclo celular. 

-  A mitose. Fases da división 

celular 

-  As etapas da mitose. 

-  Recoñecemento das fases 

esenciais da mitose a 

partir de mostras 

citolóxicas no laboratorio 

e de fotografías.  

-  Estudo da meiose. 

Significado e fases 

-  As etapas da meiose.  

-  Evolución do contido 

xenético ao longo da 

meiose.  

-  O sobrecruzamento e as 

súas consecuencias.  

-  Identificación dos 

distintos tipos de ciclos 

biolóxicos en diferentes 

grupos animais e o papel 

que a meiose desempeña 

neles. 

-  As diferenzas entre a 

mitose e a meiose. 

-  A regulación do ciclo 

celular. A apoptose 

-  O crecemento celular 

2.  Definir mitose, interpretar a 

súa función biolóxica e 

analizar as súas fases. 

2.1. Desenvolve o concepto de mitose 

e explica a función biolóxica 

deste proceso, analizando os 

acontecementos celulares que 

acontecen en cada 

fase.Explica o proceso da 

citocinese, detallando as 

diferenzas que existen entre a 

citocinese de células animais 

e a das plantas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.  Definir meiose, analizar a súa 

función biolóxica, as súas 

diferenzas coa mitose, a 

súa importancia xenética, 

as súas fases e a regulación 

do ciclo celular. 

3.1. Explica o concepto e a función 

biolóxica da meiose, 

detallando os procesos que 

teñen lugar en cada fase, e 

relacionando conceptos como 

quiasma, recombinación, 

sobrecruzamento, 

variabilidade xenética e 

formación dos gametos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

3.2. Cita as diferenzas e as similitudes 

entre o proceso mitótico e o 

meiótico, compara os 

mecanismos da reprodución 

sexual e asexual, e explica a 

regulación do ciclo celular. 
CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

Tema 10: O metabolismo (I). O catabolismo. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  O metabolismo 

-  Conceptos de 

metabolismo e ruta 

metabólica. 

-  Clasificación dos seres 

vivos segundo a fonte de 

carbono utilizada. 

  1.  Comprender o concepto de 

metabolismo como un 

conxunto integrado da 

actividade química da célula 

cuxo fin é transformar  a 

materia e a enerxía obtidas do 

exterior. 

  1.1.  Distingue os tipos de células e os 

procesos anabólicos e catabólicos en 

función das necesidades de 

intercambio de materia e enerxía co 

medio, e realiza un esquema do ciclo 

enerxético da célula. 

CMCT, 

CCL, 

CCEC, 

CAA 
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-  Os principios 

fundamentais da 

termodinámica.  

-  As reaccións químicas do 

metabolismo 

-  As reaccións exergónicas 

e endergónicas. 

Variación de enerxía 

libre.  

-  As reaccións de 

oxidación-redución.  

-  Clasificación de 

moléculas segundo o seu 

estado de oxidación. 

-  As características do 

catabolismo e do 

anabolismo 

-  Representación do ciclo 

de enerxía entre o 

catabolismo e o 

anabolismo.  

-  Os intermediarios 

enerxéticos do metabolismo 

-  A transferencia de enerxía 

no metabolismo celular.  

-  Representación do ciclo 

do ATP. 

-  Intervención das 

coenzimas nas reaccións 

de oxidación-redución, 

como NAD, NADP, 

FMN e FAD. 

-  A glicólise 

-  Representación 

esquemática das etapas 

da oxidación da glicosa.  

-  Representación 

esquemática das fases 

da glicólise.  

-  Realización do balance 

global da glicólise e a 

formulación da ecuación 

xeral.   

-  A respiración celular 

-  Descarboxilación 

oxidativa do ácido 

pirúvico a acetil CoA. 

-  O ciclo de Krebs. 

-  Transporte de electróns e 

fosforilación oxidativa. 

-  Rendemento enerxético 

2.  Identificar os principais 

intermediarios 

transportadores do 

metabolismo e comprender a 

súa función biolóxica. 

    2.1.  Explica a función do ATP como 

intermediario universal de enerxía 

libre, a do NAD como intermediario 

na transferencia de electróns, e a do 

CoA como intermediario de grupos 

químicos activados. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

    3.  Recoñecer a oxidación da 

molécula de glicosa como 

unha fonte de enerxía celular 

e enunciar os procedementos 

metabólicos para a obtención 

desa enerxía e o seu 

significado biolóxico 

3.1.  Sinala as distintas formas de reserva de 

glicosa, os procesos e as células en 

función do último aceptor dos 

electróns; e explica cada unha das 

etapas da glicólise. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

. 4.  Elaborar o balance completo 

da glicólise, escribir as 

ecuacións globais das rutas 

fermentativas e comprender o 

sentido biolóxico destas rutas 

metabólicas, e explicar as 

conexións entre outros 

glícidos e a ruta glicolítica, 

así como a necesidade de 

regulación e control de 

glícidos. 

  4.1.  Realiza un balance de enerxía, un 

esqueleto hidrocarbonado, un 

balance de ATP e unha recuperación 

NAD.  

 

 

4.2.  Explica como se obteñen as unidades 

de glicosa a partir de glicóxeno, 

amidón e disacáridos, e describe a 

regulación dos glícidos 

CMCT, 

CAA 

 

 

 

 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

 

 

  5.  Definir respiración celular, e 

identificar as rutas 

metabólicas que desembocan 

no acetil-CoA. 

  5.1.  Identifica os reactivos, as fases e a 

ecuación global da respiración 

celular.  
CMCT, 

CAA 
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da respiración aerobia. 

-  Representación das fases 

da respiración celular.  

-  Representación das 

etapas do ciclo de 

Krebs.  

-  Representación 

esquemática do 

transporte de electróns e 

da fosforilación 

oxidativa. 

-  Formulación da ecuación 

xeral da respiración 

celular e o balance 

enerxético. 

-  Outras rutas catabólicas 

-  A oxidación dos ácidos 

graxos. 

-  Glicoxenólise. 

  5.2.  Establece as conexións entre a 

glicólise e o acetil-CoA. 
CMCT, 

CAA 

  6.  Explicar o significado e a 

función do ciclo de Krebs, o 

transporte de electróns e a 

fosforilación oxidativa. 

  6.1.  Sinala as etapas, as características, o 

balance e a ecuación global do ciclo 

de Krebs. 
CMCT, 

CCL, 

CAA 

  6.2.  Explica as etapas do transporte de 

electróns, o papel do osíxeno e a 

síntese de ATP. CMCT, 

CCL, 

CAA 

 

Tema 11: O metabolismo (II). O anabolismo. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  O anabolismo. Rutas 

anabólicas comúns 

-  Representación 

esquemática do 

anabolismo dos glícidos, 

dos lípidos e das proteínas. 

-  A fotosíntese e as súas fases   

-  A ecuación xeral da 

fotosíntese.  

-  A fase luminosa. A captación 

da luz. O transporte de 

electróns. A fotofosforilación 

-  O funcionamento dun 

fotosistema.  

-  O fluxo electrónico 

fotosintético e a 

fosforilación oxidativa.  

-  A fase escura. O ciclo de 

Calvin 

-  Formulación da ecuación 

de fixación do CO2.  

-  O balance global do ciclo 

de Calvin. 

-  Os factores que inflúen na 

fotosíntese. A 

fotorrespiración 

-  Interpretación de gráficas 

1.  Explicar o proceso da 

fotosíntese, as súas fases, 

a discusión da súa 

ecuación xeral e 

comprender o papel dos 

pigmentos fotosintéticos 

na transformación da 

enerxía lumínica en 

enerxía química. 

1.1. Define o proceso da fotosíntese, 

indicando que organismos a realizan, 

cal é a súa función, cales as súas 

fases, a procedencia do osíxeno 

molecular desprendido e a súa 

ecuación xeral, e poñendo de 

manifesto o seu carácter redox con 

necesidade de enerxía. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

1.2. Explica os principais pigmentos 

fotosintéticos, a súa función, o 

concepto de fotosistema, como se 

produce o fluxo de electróns 

impulsado pola luz (á vista do 

chamado esquema Z), o balance 

global da fase lumínica e como se 

produce a fotofosforilación no fluxo 

cíclico e non cíclico. 

CCL, 

CMCT 

2.  Recoñecer como se produce 

a síntese neta de materia 

orgánica a partir da 

fixación do CO2 na fase 

escura da fotosíntese. 

2.1. Describe o proceso de fixación do CO2 

e a demostración de como se 

produce a obtención neta dunha 

molécula de glicosa a través das 

etapas do ciclo de Calvin, e 

confecciona o balance global deste 

ciclo, extraendo as conclusións sobre 

os requirimentos enerxéticos que 

deben proceder da fase lumínica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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que mostran a influencia 

de diferentes factores 

(temperatura, pH...) na 

fotosíntese.  

-  Formulación do proceso da 

fotorrespiración e do 

balance global da 

adaptación das plantas C4.  

-  A quimiosíntese 

-  Representación 

esquemática do proceso 

xeral da quimiosíntese.  

-  A clasificación de 

organismos 

quimiosintéticos.  

-  Formulación das reaccións 

dalgúns procesos 

quimiosintéticos. 

3.  Enunciar o fenómeno da 

fotorrespiración e 

interpretar as adaptacións 

metabólicas de 

determinadas plantas aos 

seus respectivos 

ambientes. 

3.1. Resume o fenómeno da fotorrespiración, 

as súas causas, as súas consecuencias 

e como as plantas de ambientes 

cálidos resolven o problema das 

perdas por fotorrespiración. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

4.  Definir o proceso da 

quimiosíntese, expoñer as 

súas características e as 

súas consecuencias. 

4.1.  Define quimiosíntese e indica as 

características dos organismos que a 

realizan e o papel destes na biosfera. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

Bloque 3. Xenética e evolución 

(Tema 12, 13 e 14) 

 

Contidos. 

Xenética molecular. Importancia biolóxica do ADN como portador da información xenética. Concepto de xene. 

Replicación do ADN. Etapas da replicación. Diferenzas entre o proceso replicativo entre eucarióticas e procariotas 

ARN: tipos e funcións. 

Fluxo da información xenética nos seres vivos. 

Expresión dos xenes. Transcrición e tradución xenéticas en procariotas e eucarióticas. O código xenético na 

información xenética. 

Resolución de problemas de xenética molecular. 

Regulación da expresión xénica 

Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos. 

Mutacións e cancro. 

Implicacións das mutacións na evolución e na aparición de novas especies. 

Enxeñaría xenética. Principais liñas actuais de investigación. Organismos modificados xeneticamente. 

Proxecto xenoma: repercusións sociais e valoracións éticas da manipulación xenética e das novas terapias xénicas. 

Xenética mendeliana. Teoría cromosómica da herdanza. Determinismo do sexo e herdanza ligada ao sexo e influída 

polo sexo. 

Evidencias do proceso evolutivo 

Darwinismo e neodarwinismo: teoría sintética da evolución. 

Xenética de poboacións. Frecuencias xénicas e a súa relación coa evolución. 

A mutación e a recombinación xénica como procesos que xeran cambios e adaptacións. Principios da selección natural. 

Evolución e biodiversidade 

Proceso de especiación. Modelos de especiación. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 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. 

 Diferencia as etapas da replicación e identifica os encimas implicados nela. 

 . Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. 

 Diferencia os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos de transcrición e tradución. 

 Recoñece e indica as características fundamentais do código xenético, e aplica ese coñecemento á resolución de 

problemas de xenética molecular. 

 Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación, transcrición e tradución. 

  Resolve exercicios prácticos de replicación, transcrición e tradución, e de aplicación do código xenético. 

 Identifica e distingue os encimas principais relacionados cos procesos de transcrición e tradución. 
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 . Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos fallos na transmisión da información xenética. 

  Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis frecuentes. 

 Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que implican algúns axentes mutaxénicos. 

 Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas especies. 

 Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos procesos de manipulación xenética para a 

obtención de organismos transxénicos. 

 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. 

 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. 

 Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo 

  Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e compara as súas diferenzas. 

 Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. 

 omprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas na investigación privada e en modelos teóricos. 

 Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o aumento da diversidade e a súa influencia na evolución dos 

seres vivos. 

 Distingue tipos de especiación e identifica os factores que posibilitan a segregación dunha especie orixinal en dúas 

especies diferentes. 

 

Tema 12: Xenética mendeliana. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Conceptos xerais da xenética 

mendeliana 

-  Cromosomas homólogos e 

non homólogos 

-  Os traballos de Mendel. Os 

experimentos de Mendel. As 

leis de Mendel 

-  Hipótese sobre as causas 

polas que a publicación 

dos traballos de Mendel 

pasou inadvertida no seu 

momento.  

-  A teoría cromosómica da 

herdanza 

-  Variacións da herdanza 

mendeliana: relación de 

dominancia, interaccións 

xénicas, alelismo múltiple e 

herdanza polixénica 

-  A xenética do sexo. 

Determinación do sexo. 

Herdanza ligada ao sexo  

-  Emprego de métodos 

estatísticos para analizar 

os resultados de 

diferentes tipos de 

cruzamentos en relación 

coa herdanza ligada ao 

sexo. 

1.  Diferenciar os conceptos de 

herdanza e xenética. 

1.1. Explica as diferenzas entre xenética e 

herdanza, e define os termos 

relacionados con estes conceptos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.  Explicar as leis de Mendel. 2.1. Describe os experimentos de Mendel. CMCT, 

CCL, 

CAA 

2.2. Explica a terminoloxía que permite 

traballar a xenética mendeliana. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.3. Enuncia as leis de Mendel, as 

explicacións que actualmente se 

dan aos resultados que obtivo, e as 

relacións de dominancia. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

3.  Resolver problemas de 

xenética nos que se 

descubra o xenotipo a 

partir de cruzamentos con 

fenotipos coñecidos. 

3.1.  Resolve problemas de xenética 

descubrindo xenotipos e aplicando 

a análise estatística aos resultados. CMCT, 

CAA 

4.  Explicar a teoría 

cromosómica da herdanza. 

4.1.  Define en que consiste a teoría 

cromosómica da herdanza. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

5.  Coñecer as excepcións ao 

modelo mendeliano. 

5.1. Define os conceptos de epistasia, 

alelismo múltiple, xenes letais e 

herdanza polixénica, aplicándoos a 

algúns exemplos. 

5.2. Elabora esquemas das distintas 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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posibilidades de determinación do 

sexo. 

6.  Sinalar as características da 

herdanza ligada ao sexo e a 

transmisión de caracteres 

ligados ao sexo. 

6.1.  Resolve problemas de herdanza 

ligada ao sexo en casos sinxelos. CMCT, 

CAA 

 

Tema 13: A base molecular da herdanza. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-Evidencias do ADN como 

portador da información 

xenética 

-  Os experimentos de 

Griffith, Hershey e 

Chase. 

-  O dogma central da 

bioloxía molecular 

-  Estrutura dos xenes. 

Definición clásica e 

molecular 

-  A replicación do ADN. 

Os mecanismos de 

replicación en 

procariotas e eucariotas 

-  Representación 

gráfica da replicación 

continua e 

descontinua. 

-  A transcrición 

-  As fases da 

transcrición. 

-  O código xenético: 

características  

-  Representacións do 

código xenético. 

-  A tradución 

-  As etapas da 

tradución. 

-  A regulación da 

expresión xénica en 

procariotas e en 

1.  Distinguir os enfoques formal e 

molecular no concepto de xene, e 

explicar como se produce nunha 

célula o fluxo da información 

xenética. 

1.1. Define o concepto de xene, cales son 

as súas funcións, como flúe a 

información xenética no seo da 

célula. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.  Describir o proceso de replicación 

do ADN, tanto en procarióticos 

coma en eucarióticos, e indicar 

as funcións das moléculas que 

interveñen no devandito proceso. 

2.1. Explica as hipóteses que se propuxeron 

sobre a replicación do ADN, os 

enzimas que participan na súa 

síntese, os problemas que formula 

a forquita de replicación e cal é a 

súa solución, e distingue a 

replicación en eucarióticos e en 

procarióticos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

3.  Describir cada unha das fases do 

proceso da transcrición da 

información xenética nas células 

procarióticas e eucarióticas. 

3.1. Explica o concepto de transcrición, as 

moléculas que interveñen no 

proceso e as fases nas que se 

divide, diferenciando a transcrición 

nos organismos procariotas e nos 

ecuariotas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

4.  Definir o concepto de código 

xenético e enunciar as súas 

características e as consecuencias 

que poden obterse da súa 

universalidade. 

4.1. Comprende o concepto de código 

xenético, as súas características e 

como se chega ao establecemento 

da relación numérica entre os 

nucleótidos e os aminoácidos que 

codifican.  
CMCT, 

CAA 
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eucariotas 

-  O operón. 

-  O mecanismo de 

regulación da 

expresión xénica. 

4.2.  Interpreta, mediante o uso dunha 

táboa, a relación entre bases e 

aminoácidos (traduce unha 

secuencia de bases a unha 

secuencia de aminoácidos). 

CMCT, 

CAA 

5.  Especificar o proceso de síntese de 

proteínas a partir da información 

contida no ARN mensaxeiro. 

5.1. Define os conceptos de codón e 

anticodón e explica cada unha das 

fases nas que se divide a biosíntese 

de proteínas, enumerando as 

diferenzas que esta presenta en 

procariotas e en eucariotas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

6.  Recoñecer a necesidade do control 

e a regulación da expresión 

xénica, e describir algúns 

modelos de regulación en 

procariotas e en eucariotas. 

6.1. Describe de forma sinxela o modelo de 

regulación do operón, a relación 

entre o control da expresión xénica 

e a diferenciación celular; enuncia 

a función das hormonas na 

regulación da devandita expresión. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

 

Tema 14: Xenética e evolución. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  As mutacións. Os 

mecanismos de reparación 

do ADN. As mutacións e a 

evolución 

-  Elaboración de mapas 

conceptuais que mostren 

a clasificación dos 

diferentes tipos de 

mutacións. 

-  Os mecanismos de 

reparación do ADN. 

- As vías de reparación do 

ADN   

-  Evolución por selección 

natural. O darwinismo. 

-  Mutacións e evolución. O 

neodarwinismo 

-  Xenética de poboacións 

-  Frecuencias xénicas e 

xenotípicas. 

1.  Definir e clasificar as formas 

de alteración da 

información xenética á luz 

da bioloxía molecular. 

1.1. Define o concepto de 

mutación, clasifica os 

tipos de mutacións e 

describe as consecuencias 

das mutacións. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

1.2. Analiza as causas das 

mutacións, describe como 

se producen os erros da 

replicación e as lesións no 

ADN, e que efectos 

producen os axentes 

mutáxenos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

2. Identificar e describir as 

solucións da célula para 

reparar as lesións do ADN. 

2.1. Explica, utilizando o 

vocabulario apropiado, os 

mecanismos de reparación 

do ADN. 

CMCT, 

CCL 

3. Recoñecer e describir as 

distintas teorías que intentan 

explicar a evolución. 

3.1. Expón os fundamentos da 

teoría da selección natural 

de Darwin. 

CMCT, 

CCL 
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-  Lei de Hardey-Weinberg. 

-  Alternativas ao 

neodarwinismo 

-Teoría dos equilibrios 

interrompidos. 

-  O neutralismo. 

-  Outras fontes de 

variabilidade xenética. 

-  As probas da evolución 

3.2. Explica as características da 

teoría sintética da 

evolución e refire a 

relación das mutacións co 

proceso evolutivo. 

CMCT, 

CCL 

4. Recoñecer a importancia da 

xenética de poboacións no 

proceso evolutivo. 

4.1. Expón en que consiste a 

xenética de poboacións e 

define frecuencia 

xenotípica e frecuencia 

xénica. 
CMCT, 

CCL 

4.2. Explica as condicións que 

debe cumprir unha 

poboación para ser 

considerada ideal segundo 

a lei de Hardey-Weinberg, 

así como os factores que 

poden alterar as 

devanditas condicións. 

CMCT, 

CCL 

5. Comprender as teorías 

alternativas ao 

neodarwinismo, 

interpretando as 

características de cada unha. 

5.1. Describe en que consiste o 

puntualismo e define 

microevolución e 

macroevolución. 

CMCT, 

CCL 

5.2. Identifca cal é oprincipal 

motor da evolución 

segundo a teoría do 

neutralismo. 

CMCT, 

CCL 

6. Identificar e distinguir os 

distintos tipos de evidencias 

da evolución. 

6.1. Define órgano homólogo e 

órgano análogo, e 

desenvolve a clasificación 

das probas da evolución. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

 

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía. 

(Tema 15 e 16) 

 

Contidos. 

Microbioloxía. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular e sen ela. 

Virus, outras formas acelulares e partículas infectivas subvirais. Bacterias. Fungos microscópicos. Protozoos. Algas 

microscópicas. 

Observación microscópica de protozoos, algas e fungos. 

Métodos de estudo dos microorganismos. Esterilización e pasteurización. 

Realización de experiencias de cultivo de microorganismos. 

 Microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

Microorganismos como axentes produtores de doenzas. 

Biotecnoloxía. Utilización dos microorganismos nos procesos industriais: produtos elaborados por biotecnoloxía. 
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Realización de experiencias con microorganismos fermentadores. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que pertencen. 

 Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e relaciónaas coa súa función. 

 Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e o estudo dos microorganismos para a 

experimentación biolóxica. 

  Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

  Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas doenzas que orixinan. 

 Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos naturais e industriais, e as súas numerosas 

aplicacións 

 Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de interese industrial. 

 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. 

 

Tema 15: As formas acelulares e os microorganismos. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os virus 

-  A organización dos virus. 

-  Clasificación. 

-  Ciclos de multiplicación. 

-  Outras formas acelulares: 

plásmidos, viroides e prións 

-  Os microorganismos do reino 

moneras: as eubacterias e as 

arqueobacterias 

-  Observación ao 

microscopio electrónico 

de diferentes bacterias. 

-  Representación de distintas 

formas bacterianas. 

-  Diferenzas entre a estrutura 

dun virus e dunha 

bacteria. 

-  Os microorganismos do reino 

protista: os protozoos e as 

algas 

-  As características do reino 

protista. 

-  Os microorganismos do reino 

fungos 

-  As características do reino 

fungos. 

-  Os microorganismos e os ciclos 

bioxeoquímicos 

1.  Salientar as características xerais 

dos virus e as fases de 

replicación do xenoma vírico. 

1.1. Explica o concepto de virus, a 

súa orixe, a súa composición 

química e a súa estrutura, e a 

morfoloxía dos diferentes 

tipos de virións. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

2.  Detallar os ciclos de 

multiplicación vírica e o 

concepto de retrovirus. 

2.1. Define as fases do ciclo de 

multiplicación lítico e 

lisoxénico, e identifica o 

modo de actuación dos 

retrovirus. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

3.  Distinguir as distintas formas 

acelulares e a súa relación coas 

células procariotas e eucariotas. 

3.1. Indica as características xerais e 

a actividade biolóxica dos 

plásmidos; a natureza dos 

prións e a estrutura, a 

composición química e a 

función biolóxica dos 

viroides. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

4.  Explicar as características xerais 

de cada un dos reinos moneras, 

protistas e fungos. 

4.1. Indica, dunha forma xeral, as 

características dos reinos 

moneras, protistas e fungos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

5.  Sinalar os grupos taxonómicos que 

inclúen microorganismos, 

baseándose na clasificación dos 

cinco reinos. 

5.1. Describe a morfoloxía e a 

función de cada un dos reinos 

aos que pertencen os 

microorganismos. 
CMCT, 

CCL, 

CAA 
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-  O ciclo do carbono. 

-  O ciclo do nitróxeno. 

-  Análise da importancia dos 

microorganismos nos 

ecosistemas 

-  Os microorganismos como 

axentes causantes de 

enfermidades infecciosas 

-  As medidas preventivas ou 

profilácticas fronte ás 

enfermidades infecciosas. 

Os métodos curativos 

-  Indicación dos diferentes 

modos de actuación bacteriana 

e de transmisión dos 

patóxenos, poñendo exemplos 

en cada caso 

-  Os métodos de estudo dos 

microorganismos. Os cultivos 

microbianos 

-  As técnicas de 

esterilización microbiana.  

-  Preparación de medios de 

cultivo para o estudo de 

microorganismos e 

utilización do método de 

sementeira nunha placa 

Petri. 

-  Observación microscópica 

dos microorganismos. 

-  Interpretación de gráficas 

que mostren un 

crecemento bacteriano nun 

medio pechado. 

6.  Analizar a actividade xeoquímica 

dos microorganismos e a súa 

relación cos ciclos da materia. 

6.1. Detalla a actuación dos 

microorganismos na 

natureza, e as características 

e a importancia ecolóxica dos 

ciclos bioxeoquímicos. CMCT, 

CCL, 

CAA 

7.  Interpretar a acción dos 

microorganismos sobre a saúde. 

7.1. Explica o concepto de 

patoxeneidade, os tipos de 

toxinas microbianas, o modo 

de actuación das bacterias e o 

de transmisión dos 

patóxenos. 

CMCT, 

CCL, 

 

8.  Coñecer algúns métodos de cultivo 

e de observación microscópica 

básicos en microbioloxía, e 

recoñecer as fases de 

crecemento das poboacións 

bacterianas. 

8.1. Sinala a metodoloxía necesaria 

para realizar cultivos en 

microbioloxía e observacións 

microscópicas con 

microorganismos, e explica 

as fases de crecemento das 

poboacións bacterianas. 
CMCT, 

CCL, 

CAA 

 

Tema 16: A biotecnoloxía. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 

    
-  Os procesos biolóxicos 

tradicionais e as novas 

biotecnoloxías 

-  A evolución da 

biotecnoloxía.  

-  A formación dos 

anticorpos monoclonais.  

-  O funcionamento dos 

encimas de restrición.  

-  As técnicas en enxeñería 

xenética: construción dun 

ADN recombinante, 

amplificación do ADN, 

secuenciación do ADN e 

transferencia nuclear 

-  A clonación bacteriana.  

-  A secuenciación dun 

xenoma.  

1.  Coñecer o concepto de 

biotecnoloxía, as 

características dos 

procedementos 

biotecnolóxicos 

tradicionais e da nova 

biotecnoloxía, e os 

ámbitos de traballo 

principais desta. 

1.1.  Define biotecnoloxía, diferencia os 

procedementos biotecnolóxicos 

tradicionais e a nova biotecnoloxía, 

e explica os principais campos de 

traballo que esta abarca. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

2.  Describir algunhas técnicas 

utilizadas en enxeñería 

xenética e a súa 

importancia na evolución 

da biotecnoloxía. 

2.1.  Explica algúns procedementos 

utilizados en enxeñería xenética, 

recoñecendo o avance que 

supuxeron no seu 

desenvolvemento. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CSC 

3.  Expoñer as principais 

aplicacións da 

biotecnoloxía ao 

desenvolvemento de 

distintos campos, como a 

3.1.  Explica o uso que se dá á 

biotecnoloxía na minería e na 

industria, especialmente na 

industria alimentaria. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CSC 
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-  As aplicacións da biotecnoloxía 

-  Aspectos éticos e sociais 

da biotecnoloxía. 

-  Repercusións sociais e 

valoracións éticas da 

biotecnoloxía  

industria, a minería, a 

agricultura, a gandería, o 

medio e a medicina. 

3.2.  Sinala as principais aplicacións da 

biotecnoloxía na agricultura, na 

ganderíae no medio. 
CMCT, 

CCL, 

CAA 

CSC 

  3.3.  Recoñece os principais usos da 

biotecnoloxía, en especial da 

enxeñería xenética, no campo da 

medicina. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

CSC 

 

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicación 

(Tema 17e 18) 

 

Contidos. 

Concepto actual de inmunidade. Sistema inmunitario. Defensas internas inespecíficas. 

 Inmunidade específica: características e tipos (celular e humoral). Células responsables. 

 Identificación de células inmunitarias mediante a súa observación. 

 Mecanismo de acción da resposta inmunitaria. Memoria inmunolóxica. 

Antíxenos e anticorpos. Estrutura dos anticorpos. Formas de acción. A súa función na resposta inmune. 

Reacción antíxeno-anticorpo: tipos e características. 

Inmunidade natural e artificial ou adquirida. Soros e vacinas. A súa importancia na loita contra as doenzas infecciosas. 

Disfuncións e deficiencias do sistema inmunitario. Alerxias e inmunodeficiencias. 

Sistema inmunitario e cancro. 

A SIDA e os seus efectos no sistema inmunitario. 

Doenzas autoinmunes. 

Anticorpos monoclonais e enxeñaría xenética. 

Transplante de órganos e problemas de rexeitamento. Reflexión ética sobre a doazón de órganos, medula e sangue. 

 

Estándares de aprendizaxe 

 Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os tipos de resposta inmunitaria. 

  Describe as características e os métodos de acción das células implicadas na resposta inmune. 

  Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. 

 Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a estrutura e a composición química dos anticorpos. 

 Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as características de cada un. 

 Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción da resposta inmunitaria e asóciaa coa 

síntese de vacinas e soros. 

 Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e analiza as diferenzas entre alerxias e 

inmunodeficiencias. 

  Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. 

 Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes máis frecuentes, así como os seus efectos sobre a saúde. 

  Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría xenética para a produción de anticorpos 

monoclonais. 

  Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e identifica as células que actúan. 

  Clasifica e entende os tipos de transplantes, e relaciona os avances neste ámbito co impacto futuro na doazón de 

órganos, medula e sangue. 

 

Tema 17: O sistema inmunitario. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe avaliables CC 
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-  Os mecanismos defensivos do 

organismo 

-  A composición do sistema 

inmunitario 

-  Os órganos e tecidos 

linfoides. 

-  As células 

inmunocompetentes. 

-  As moléculas do sistema 

inmunitario 

-  Localización dos principais 

órganos linfoides.  

-  Os antíxenos e os anticorpos 

-  Estrutura dun anticorpo. 

-  A opsonización.  

-  A resposta inmune 

inespecífica: a reacción 

inflamatoria e a activación do 

sistema de complemento 

-  A resposta inmune específica: a 

resposta celular e a resposta 

humoral 

-  Representación, gráfica da 

resposta inmune específica: 

humoral e celular. 

1.  Coñecer a natureza dos 

mecanismos de defensa do 

organismo. 

1.1.  Desenvolve o concepto de defensa 

orgánica e os mecanismos de 

defensa tanto externos como 

internos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

2.  Analizar a composición do 

sistema inmunitario. 

2.1.  Describe as células do sistema 

inmunitario, as relacións existentes 

entre elas, as funcións dos 

macrófagos, os diferentes tipos de 

linfocitos e a súa participación na 

resposta inmunitaria. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

3.  Explicar os conceptos de 

antíxeno e de anticorpo, as 

súas características, 

estrutura e forma de 

acción. 

3.1.  Expón os conceptos de antíxeno e de 

anticorpo describindo as súas 

características e modos de 

actuación. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

4.  Coñecer os mecanismos 

defensivos inespecíficos. 

4.1.  Explica o proceso da reacción 

inflamatoria e o funcionamento do 

sistema de complemento. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

5.  Coñecer os mecanismos 

defensivos específicos. 

5.1.  Comprende como funcionan os 

mecanismos que conducen á 

resposta inmunitaria celular e á 

humoral. CMCT 

 

Tema 18: As alteracións do sistema inmunitario. 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A inmunidade e os seus tipos. 

A inmunidade adquirida 

pasiva: os soros. A inmunidade 

adquirida activa: as vacinas 

-  As enfermidades autoinmunes 

-  As inmunodeficiencias: a sida 

-  A estrutura do virus da sida.  

-  A reacción de 

hipersensibilidade: as alerxias 

-  As distintas etapas dunha 

reacción alérxica. 

-  Os transplantes e o sistema 

inmunitario 

-  Compatibilidade e 

incompatibilidade entre os 

grupos sanguíneos. 

-  O cancro e o sistema 

inmunitario 

1.  Comprender o concepto de 

inmunidade, os seus tipos, a 

súa importancia sanitaria, e 

explicar os métodos para 

adquirila. 

1.1.  Describe o concepto de 

inmunidade e os seus 

tipos, así como a 

importancia das vacinas, 

as súas clases, as súas 

características e as 

diferenzas entre elas e os 

soros. 

CMCT, 

CCL 

2.  Coñecer o que son as 

enfermidades autoinmunes, 

as causas polas que se 

producen e os tratamentos 

que se utilizan para 

combatelas. 

2.1.  Indica as causas e os 

síntomas dalgunhas 

enfermidades 

autoinmunes, e os seus 

tratamentos. 

CMCT, 

CCL 

3.  Comprender o concepto de 

inmunodeficiencia e coñecer 

os efectos do VIH na especie 

humana. 

3.1.  Analiza as causas das 

inmunodeficiencias e 

indica cales son as células 

diana do VIH e os 

síntomas que presentan as 

persoas que se ven 

afectadas pola sida. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

4.  Describir en que consiste a 

hipersensibilidade e indicar 

as características das 

alerxias. 

4.1.  Describe as fases dunha 

reacción alérxica e sinala 

os principais tipos de 

alérxenos. 

CMCT 

CCL 
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  5.  Coñecer os diferentes tipos de 

transplantes que existen e o 

papel que desempeña o 

sistema inmunolóxico no 

rexeitamento. 

5.1.  Explica como actúa o 

sistema inmunolóxico no 

transplante de órganos, e 

indica que hai que ter 

presente para que unha 

transfusión sexa 

compatible. 

CMCT, 

CCL 

6.  Analizar a relación entre o 

sistema inmunolóxico e o 

cancro. 

6.1.  Explica o papel que 

desempeña o sistema 

inmunitario na loita 

contra o cancro. 

CMCT, 

CCL 

 

Xeoloxía de 2º Bacharelato 
 

OBXETIVOS DE XEOLOXÍA 

A finalidade desta materia é o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 Comprender o funcionamento global do sistema Terra, sabendo empregar as interaccións que se producen entre os 

subsistemas que o integran para explicar os grandes cambios globais acontecidos no pasado e aqueles que puidesen 

estar iniciándose na actualidade. 

 Coñecer as teorías, principios e modelos básicos que constitúen o corpo central da xeoloxía, entendendo que o 

desenvolvemento da xeoloxía supón un proceso cambiante e dinámico que precisa unha actitude flexible e aberta. 

 Buscar, analizar con espírito crítico, contrastar e seleccionar información procedente de diversas fontes e formatos, 

de xeito que se poida aplicar en contextos diferentes tanto de forma individual como en traballos de equipo. 

 Realizar traballos de investigación, exploración de situacións e fenómenos relacionados coas ciencias da Terra, 

empregando, con autonomía crecente, as estratexias características da investigación científica e os procedementos 

propios da xeoloxía. 

 Analizar os riscos xeolóxicos, os procesos naturais que os poden , orixinar coñecer a súa predicción e prevención, 

valorando a necesidade da adopción de comportamentos e medidas que poidan evitar efectos catastróficos. 

 Coñecer a situación do territorio español, peninsular e insular, en especial, o referente a Galicia no contexto xeral da 

dinámica global ofrecida pola teoría da tectónica de placas, relacionándoa con algunha das saús características 

xeolóxicas e os procesos ocinrnánidoex actualmente activos. 

 Ter coñecementos de metodoloxía científica e traballo de campo. 

 

ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

 

Bloques Temas  

1. O planeta Terra e o seu estudo  01. O Planeta Terra 

2. Minerais: os compoñentes das rochas 02. Os minerais 

3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas 03. As rochas ígneas 

04. As rochas metamórficas. 

05. As rochas sedimentarias. 

4. A tectónica de placas: unha teoría global 06. A tectónica de placas 

5. Procesos xeolóxicos externos 07. Procesos xeolóxicos externos 

6. Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica 08. O tempo xeolóxico 

7. Riscos xeolóxicos 09. Riscos xeolóxicos 

8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas 10. Recursos minerais e enerxéticos 

11. Augas subterráneas 

9. Xeoloxía de España 12. Xeoloxía de España 

10.  Xeoloxía de campo Aplicarase nos bloques 2,3,7,8 e 9 

 

 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

 Bloque 1. O planeta Terra e o seu estudo  
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

▪ i 

▪ l  

▪ B1.1. Perspectiva 

xeral da xeoloxía, 

os seus obxectos 

de estudo, os seus 

métodos de 

traballo e a súa 

utilidade científica 

e social: 

definición de 

xeoloxía e 

especialidades. O 

traballo dos/das 

xeólogos/as. 

▪ B1.1. Definir a ciencia da 

xeoloxía e as súas principais 

especialidades, e comprender o 

traballo realizado polos/as 

xeólogos/as. 

▪ XB1.1.1. Comprende a 

importancia da xeoloxía na 

sociedade, e coñece e 

valora o traballo dos/das 

xeólogos/as en distintos 

ámbitos sociais. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ l ▪ B1.2. A 

metodoloxía 

científica e a 

xeoloxía.  

▪ B1.2. Aplicar as estratexias 

propias do traballo científico 

na resolución de problemas 

relacionados coa xeoloxía. 

▪ XB1.2.1. Selecciona 

información, analiza datos, 

formula preguntas 

pertinentes e procura 

respostas para un pequeno 

proxecto relacionado coa 

xeoloxía. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ i 

▪ e 

▪ B1.3. Tempo 

xeolóxico e 

principios 

fundamentais da 

xeoloxía. 

▪ B1.3. Entender o concepto de 

tempo xeolóxico e os 

principios fundamentais da 

xeoloxía, como os de 

horizontalidade, superposición, 

actualismo e uniformismo. 

▪  XB1.3.1. Comprende o 

significado de tempo 

xeolóxico e utiliza 

principios fundamentais da 

xeoloxía, como a 

horizontalidade, a 

superposición, o 

actualismo e o 

uniformismo. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ l ▪ B1.4. A Terra 

como planeta 

dinámico e en 

evolución. A 

Tectónica de 

Placas como teoría 

global da Terra. 

▪ B1.4. Analizar o dinamismo 

terrestre explicado segundo a 

teoría global da tectónica de 

placas. 

▪ XB1.4.1. Interpreta 

algunhas manifestacións do 

dinamismo terrestre como 

consecuencia da tectónica 

de placas. 

▪ CAA 

▪ l ▪ B1.5. 

Xeoplanetoloxía: 

características dos 

demais planetas e 

da Lúa, en 

comparación coa 

evolución 

xeolóxica do noso 

planeta.  

▪ B1.5. Analizar a evolución 

xeolóxica da Lúa e doutros 

planetas do Sistema Solar, 

comparándoas coa da Terra. 

▪ XB1.5.1. Analiza 

información xeolóxica da 

Lúa e doutros planetas do 

Sistema Solar, e 

compáraa coa evolución 

xeolóxica da Terra. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

▪ b 

▪ a 

▪ d 

▪ B1.6. Xeoloxía na 

vida cotiá. 

Problemas 

ambientais e 

xeolóxicos globais 

▪ B1.6. Observar as 

manifestacións da xeoloxía no 

ámbito diario e identificar 

algunhas implicacións na 

economía, na política, no 

desenvolvemento sustentable e 

no ambiente. 

XB1.6.1. Identifica 

manifestacións da 

xeoloxía no ámbito 

diario, coñecendo usos e 

aplicacións desta ciencia 

na economía, na política, 

no desenvolvemento 

sustentable e na 

protección ambiental. 

▪  CMCCT 

▪  CSC  

 Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas  

▪ i 

▪ l 

▪ B2.1. Materia 

mineral e 

concepto de 

mineral. Relación 

entre estrutura 

cristalina, 

composición 

química e 

propiedades dos 

minerais. 

Mineraloides. 

▪ B2.2. Relación 

entre as 

características dos 

minerais e a súa 

utilidade práctica. 

▪ B2.3. 

Comprobación das 

características da 

materia mineral. 

▪ B2.1. Describir as propiedades 

que caracterizan a materia 

mineral; comprender e sinalar 

a súa variación como unha 

función da estrutura e a 

composición química dos 

minerais; e recoñecer a 

utilidade dos minerais polas 

súas propiedades. 

 

▪ XB2.1.1. Identifica as 

características que 

determinan a materia 

mineral, por medio de 

actividades prácticas con 

exemplos de minerais con 

propiedades contrastadas, 

relacionando a utilización 

dalgúns minerais coas súas 

propiedades. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ l 

▪ d 

▪ B2.4. 

Clasificación 

químico-estrutural 

dos minerais. 

▪ B2.5. Técnicas 

para a 

identificación de 

minerais.  

▪ B2.6. 

Recoñecemento 

de visu das 

especies minerais 

máis comúns. 

▪ B2.2. Coñecer e identificar os 

grupos de minerais máis 

importantes segundo unha 

clasificación químico-

estrutural, e nomear e 

distinguir de visu diferentes 

especies minerais. 

▪ XB2. 1.2. Recoñece os 

grupos minerais e 

identifícaos polas súas 

características 

fisicoquímicas, e recoñece 

por medio dunha práctica 

de visu algúns dos minerais 

máis comúns. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ e 

▪ B2.7. Formación, 

evolución e 

transformación 

dos minerais. 

▪ B2.3. Analizar as condicións 

fisicoquímicas na formación 

dos minerais, e comprender e 

describir as causas da 

▪ XB2.1.3. Compara as 

situacións en que se 

orixinan os minerais, 

elaborando táboas segundo 

▪ CAA 

▪ CCL 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

Estabilidade e 

inestabilidade 

mineral. 

▪ B2.8. Os 

diagramas de fases 

e a evolución e 

transformación 

dos minerais. 

evolución, da inestabilidade e 

da transformación mineral, 

utilizando diagramas de fases 

sinxelos. 

as súas condicións 

fisicoquímicas de 

estabilidade, e coñece 

algúns exemplos de 

evolución e transformación 

mineral por medio de 

diagramas de fases. 

▪ i ▪ B2.9. Procesos 

xeolóxicos 

formadores de 

minerais e rochas: 

magmáticos, 

metamórficos, 

hidrotermais, 

superxénicos e 

sedimentarios. 

▪ B2.10. Principais 

minerais 

orixinados nos 

diferentes 

procesos 

xeolóxicos.  

▪ B2.4. Coñecer e identificar os 

principais ambientes e 

procesos xeolóxicos 

formadores de minerais e 

rochas, e identificar algúns 

minerais coa súa orixe máis 

común (magmática, 

metamórfica, hidrotermal, 

superxénica ou sedimentaria). 

▪ XB2.1.4. Compara os 

ambientes e os procesos 

xeolóxicos en que se 

forman os minerais e as 

rochas, e identifica algúns 

minerais como 

característicos de cada 

proceso xeolóxico de 

formación. 

▪ CAA 

 Bloque 3. Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas  

▪ i 

▪ l 

 

▪ B3.1. Concepto de 

rocha e descrición 

das súas principais 

características. 

Criterios de 

clasificación. 

Clasificación dos 

principais grupos 

de rochas ígneas, 

sedimentarias e 

metamórficas. 

▪ B3.2. Ciclo das 

rochas. Relación 

coa tectónica de 

placas.  

▪ B3.3. Técnicas de 

identificación e 

recoñecemento de 

visu das rochas 

máis comúns en 

Galicia. 

▪ B3.1. Explicar o concepto de 

rocha e os criterios de 

clasificación; diferenciar e 

identificar polas súas 

características diversos tipos 

de formacións de rochas, e 

identificar os principais grupos 

de rochas ígneas (plutónicas e 

volcánicas), sedimentarias e 

metamórficas. 

▪ XB3.1.1. Explica o 

concepto de rocha e as súas 

principais características.  

▪ CMCCT 

▪ XB3.1.2. Identifica 

mediante unha proba 

visual, en fotografías e/ou 

con espécimes reais, 

variedades e formacións de 

rochas, realizando 

exercicios prácticos na aula 

e elaborando táboas 

comparativas das súas 

características. 

▪ CCEC 

▪ CMCCT 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

▪ d 

▪ i 

▪ B3.4. Orixe das 

rochas ígneas. 

Conceptos e 

propiedades dos 

magmas. 

Evolución e 

diferenciación 

magmática. 

▪ B3.5. 

Clasificación das 

rochas ígneas. 

Rochas ígneas en 

Galicia. 

▪ B3.2. Coñecer a orixe das 

rochas ígneas, analizando a 

natureza dos magmas e 

comprendendo os procesos de 

xeración, diferenciación e 

localización dos magmas. 

▪ XB3.2.1. Describe a 

evolución do magma 

segundo a súa natureza, 

utilizando diagramas e 

cadros sinópticos. 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ e 

▪ B3.6. Orixe das 

rochas 

sedimentarias. 

Proceso 

sedimentario: 

meteorización, 

erosión, 

transporte, 

depósito e 

diaxénese. Cuncas 

e ambientes 

sedimentarios. 

▪ B3.7. 

Clasificación das 

rochas 

sedimentarias. 

▪ B3.8. Cuncas 

sedimentarias 

galegas. 

▪ B3.3. Coñecer e diferenciar a 

orixe dos sedimentos e das 

rochas sedimentarias, 

analizando o proceso 

sedimentario desde a 

meteorización á diaxénese, e 

identificar as os tipos de 

medios sedimentarios. 

▪ XB3.3.1. Comprende e 

describe o proceso de 

formación das rochas 

sedimentarias, desde a 

meteorización da área 

fonte, pasando polo 

transporte e o depósito, á 

diaxénese, utilizando unha 

linguaxe científica axeitada 

ao seu nivel educativo. 

▪ BX3.3.2. Comprende e 

describe os conceptos de 

facies sedimentarias e 

medios sedimentarios, 

identificando e localizando 

algunhas sobre un mapa 

e/ou no seu ámbito 

xeográfico-xeolóxico. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ i 

▪ e 

▪ B3.9. Orixe das 

rochas 

metamórficas. 

Tipos de 

metamorfismo. 

Facies 

metamórficas e 

condicións 

fisicoquímicas de 

formación. 

▪ B3.10. 

Clasificación das 

rochas 

metamórficas. 

Metamorfismo en 

Galicia. 

▪ B3.4. Coñecer e identificar a 

orixe das rochas metamórficas, 

diferenciando as facies 

metamórficas en función das 

condicións fisicoquímicas. 

▪ XB3.4.1. Comprende o 

concepto de metamorfismo 

e os seus tipos, 

asociándoos ás condicións 

de presión e temperatura, e 

é quen de elaborar cadros 

sinópticos comparando os 

devanditos tipos. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

▪ l ▪ B3.11. Fluídos 

hidrotermais e a 

súa expresión en 

superficie. 

Depósitos 

hidrotermais e 

procesos 

metasomáticos. 

▪ B3.5. Coñecer e diferenciar a 

natureza dos fluídos 

hidrotermais, os depósitos e os 

procesos metasomáticos 

asociados. 

▪ BX3.5.1. Comprende o 

concepto de fluídos 

hidrotermais, localizando 

datos, imaxes e vídeos na 

rede sobre fumarolas 

e géysers actuais, e 

identifica os depósitos 

asociados. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ l 

▪ d 

▪ B3.12. 

Magmatismo, 

sedimentación, 

metamorfismo 

e hidrotermalismo 

no marco da 

tectónica de placas 

▪ B3.13. 

Hidrotermalismo 

en Galicia. 

▪ B3.6. Comprender e describir 

a actividade ígnea, 

sedimentaria, metamórfica e 

hidrotermal como fenómenos 

asociados á tectónica de 

placas. 

▪ BX3.6.1. Comprende e 

explica os fenómenos 

ígneos, sedimentarios, 

metamórficos e 

hidrotermais en relación 

coa tectónica de placas. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

 Bloque 4. A tectónica de placas: unha teoría global  

▪ i 

▪ e 

▪ B4.1. Evolución 

histórica desde a 

deriva continental 

á tectónica de 

placas. 

▪ B4.2. Mapa das 

placas tectónicas. 

▪ B4.1. Coñecer e indicar como 

é o mapa actual das placas 

tectónicas, e comparar este cos 

mapas simplificados. 

▪ XB4.1.1. Compara, en 

diferentes partes do 

planeta, o mapa 

simplificado de placas 

tectónicas con outros máis 

actuais achegados pola 

xeoloxía e a xeodesia. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ i ▪ B4.3. Límites das 

placas. Procesos 

intraplaca e 

interplaca. 

Evolución futura. 

▪ B4.4. Cálculo 

informático do 

movemento de 

calquera punto 

respecto as outras 

placas. 

▪ B4.5. Causas do 

movemento das 

placas. Relación 

coa dinámica do 

interior do 

planeta. 

▪ B4.2. Coñecer e indicar canto, 

como e por que se moven as 

placas tectónicas. 

▪ XB4.2.1. Coñece canto e 

como se moven as placas 

tectónicas, e utiliza 

programas informáticos de 

uso libre para coñecer a 

velocidade relativa do seu 

centro docente (ou outro 

punto de referencia) 

respecto ao resto de placas 

tectónicas. 

▪ CD 

▪ XB4.2.2. Entende e explica 

por que se moven as placas 

tectónicas e que relación 

ten coa dinámica do 

interior terrestre. 

▪ CAA 

▪ i ▪ B4.6. Mecánica de 

rochas. Esforzos e 

▪ B4.3. Comprender e explicar 

como se deforman as rochas. 

▪ XB4.3.1. Comprende e 

describe como se deforman 

▪ CCL 

▪ CMCCT 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

deformacións. as rochas. 

▪ e 

▪ m 

▪ B4.7. Principais 

estruturas 

xeolóxicas: dobras 

e fallas. 

▪ B4.4. Describir as principais 

estruturas xeolóxicas. 

▪ XB4.4.1. Coñece as 

principais estruturas 

xeolóxicas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ e 

▪ l 

▪ B4.8. Evolución 

dos oróxenos. 

Procesos 

oroxénicos e 

xeoloxía galega. 

▪ B4.5. Describir as 

características dun oróxeno, e 

relacionar o relevo galego coas 

principais oroxenias. 

▪ XB4.5.1. Coñece e 

describe as principais 

características dos modelos 

de oróxenos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ b 

▪ i 

▪ B4.9. Relación da 

tectónica de placas 

cos principais 

aspectos da 

xeoloxía e o 

paleoclima do 

planeta. 

▪ B4.10. 

Sismicidade, 

vulcanismo e 

tectónica de 

placas. 

▪ B4.6. Relacionar a tectónica de 

placas con algúns aspectos 

xeolóxicos: relevo, clima e 

cambio climático, variacións 

do nivel do mar, distribución 

de rochas, estruturas 

xeolóxicas, sismicidade e 

vulcanismo. 

▪ XB4.6.1. Explica os 

principais trazos do relevo 

do planeta e a súa relación 

coa tectónica de placas. 

▪ CAA 

▪ XB4.6.2. Comprende e 

explica a relación entre a 

tectónica de placas, o clima 

e as variacións do nivel do 

mar. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ XB4.6.3. Coñece e 

argumenta como a 

distribución de rochas, a 

escala planetaria, está 

controlada pola tectónica 

de placas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ XB4.6.4. Relaciona as 

principais estruturas 

xeolóxicas (dobras e fallas) 

coa tectónica de placas. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ XB4.6.5. Comprende e 

describe a distribución da 

sismicidade e o vulcanismo 

no marco da tectónica de 

placas. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ g 

▪ B4.11. A tectónica 

de placas e a 

historia da Terra. 

Modelos 

informáticos para 

describir a 

evolución pasada 

e futura das placas 

▪ B4.7. Describir a tectónica de 

placas e os seus antecedentes 

históricos. 

▪ XB4.7.1. Entende como 

evoluciona o mapa das 

placas tectónicas ao longo 

do tempo e visualiza, a 

través de programas 

informáticos, a evolución 

pasada e futura das placas. 

▪ CD 

▪ CMCCT 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

 Bloque 5. Procesos xeolóxicos externos  

▪ l 

▪ m 

▪ B5.2. Axentes 

causantes dos 

procesos 

xeolóxicos 

externos. 

▪ B5.1. Recoñecer a capacidade 

transformadora dos procesos 

externos. 

▪ XB5.1.1. Comprende e 

analiza como os procesos 

externos transforman o 

relevo. 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ l 

▪ B5.3. Axentes 

atmosféricos, 

augas continentais 

e mariñas e seres 

vivos, incluída a 

acción antrópica, 

como axentes que 

orixinan os 

procesos 

xeolóxicos 

externos. 

▪ B5.2. Identificar o papel 

da atmosfera, a hidrosfera e a 

biosfera e, nela, a acción 

antrópica. 

▪ XB5.2.1. Identifica o papel 

da atmosfera, a hidrosfera e 

a biosfera (incluída a 

acción antrópica). 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ e 

▪ h 

▪ B5.4. Radiación 

solar e gravidade 

como motores dos 

procesos 

xeolóxicos 

externos. 

▪ B5.3. Distinguir a enerxía 

solar e a gravidade como 

motores dos procesos externos. 

▪ XB5.3.1. Analiza o papel 

da radiación solar e da 

gravidade como motores 

dos procesos xeolóxicos 

externos. 

▪ CAA 

▪ e ▪ B5.5. 

Meteorización: 

tipos. 

▪ B5.6. Procesos 

edafoxenéticos. 

Evolución e tipos 

de solo. 

▪ B5.4. Coñecer e describir os 

principais procesos de 

meteorización física e química, 

entender os procesos de 

edafoxénese, e coñecer e 

identificar os principais tipos 

de chans. 

▪ XB5.4.1. Diferencia os 

tipos de meteorización. 

▪ CMCCT 

▪ XB5.4.2. Coñece os 

principais procesos 

edafoxenéticos e a súa 

relación cos tipos de solos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ l 

▪ B5.7. 

Movementos de 

ladeira: tipos; 

factores que 

inflúen nos 

procesos. 

▪ B5.5. Comprender e 

diferenciar os factores que 

inflúen nos movementos de 

ladeira e os principais tipos. 

▪ XB5.5.1. Identifica os 

factores que favorecen ou 

dificultan os movementos 

de ladeira e coñece os seus 

principais tipos. 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ c 

▪ i 

▪ B5.8. Acción 

xeolóxica da auga. 

Distribución da 

auga na Terra. 

Ciclo hidrolóxico. 

▪ B5.6. Analizar a distribución 

da auga no planeta Terra e o 

ciclo hidrolóxico. 

▪ XB5.6.1. Coñece a 

distribución da auga no 

planeta, e comprende e 

describe o ciclo 

hidrolóxico. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ a 

▪ l 

▪ B5.9. Augas 

superficiais: 

procesos e formas 

▪ B5.7. Analizar a influencia do 

escoamento superficial como 

axente modelador e diferenciar 

▪ XB5.7.1. Relaciona os 

procesos de escoamento 

superficial e as súas formas 

▪ CAA 

▪ CSIEE 
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▪ e resultantes. as súas formas resultantes. resultantes. 

▪ i 

▪ e 

▪ B5.10. Glaciares: 

tipos, procesos e 

formas resultantes. 

▪ B5.8. Comprender e describir 

os procesos glaciares e as súas 

formas resultantes. 

▪ XB5.8.1. Diferencia as 

formas resultantes da 

modelaxe glacial, 

asociándoas co seu proceso 

correspondente. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ e 

▪ B5.11. O mar: 

ondas, mareas e 

correntes de 

deriva. Procesos e 

formas resultantes. 

▪ B5.9. Comprender e describir 

os procesos xeolóxicos 

derivados da acción mariña e a 

formas resultantes. 

▪ XB5.9.1. Comprende a 

dinámica mariña e 

relaciona as formas 

resultantes co seu proceso 

correspondente. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ e 

▪ B5.12. Acción 

xeolóxica do 

vento: procesos e 

formas resultantes. 

Desertos. 

▪ B5.10. Comprender e describir 

os procesos xeolóxicos 

derivados da acción eólica e 

relacionalos coas formas 

resultantes. 

▪ XB5.10.1. Diferencia 

formas resultantes da 

modelaxe eólica. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ l 

▪ B5.13. 

Circulación 

atmosférica e 

situación dos 

desertos. 

Principais desertos 

do planeta. 

▪ B5.11. Entender a relación 

entre a circulación xeral 

atmosférica e a localización 

dos desertos. 

▪ XB5.11.1. Sitúa a 

localización dos principais 

desertos. 

▪ CMCCT 

▪ l 

▪ i 

▪ B5.14. Litoloxía e 

relevo 

(relevo cárstico e 

granítico). 

▪ B5.12. Coñecer algúns relevos 

singulares condicionados pola 

litoloxía (modelaxe cárstica e 

granítica). 

▪ XB5.12.1. Relaciona 

algúns relevos singulares 

co tipo de rocha. 

▪ CAA 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.15. Estrutura e 

relevo. Relevos 

estruturais. 

▪ B5.13. Analizar a influencia 

das estruturas xeolóxicas no 

relevo. 

▪ XB5.13.1. Relaciona 

algúns relevos singulares 

coa estrutura xeolóxica. 

▪ CAA 

▪ g 

▪ l 

▪ B5.16. Relacións 

entre as paisaxes e 

os procesos 

xeolóxicos 

externos. 

▪ B5.17. A paisaxe 

galega e os 

procesos 

xeolóxicos 

responsables. 

Xeomorfoloxía de 

Galicia. 

▪ B5.14. Interpretar fotografías 

de paisaxes en relacións cos 

axentes e os procesos 

xeolóxicos externos. 

▪ XB5.14.1. A través de 

fotografías ou de visitas 

con Google Earth a 

diferentes paisaxes locais 

ou rexionais, relaciona o 

relevo cos axentes e os 

procesos xeolóxicos extern

os. 

▪ CD 
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 Bloque 6. Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica  

▪ c 

▪ m 

▪ B6.1. O tempo en 

Xeoloxía. Debate 

sobre a idade da 

Terra. 

Uniformismo fron

te a catastrofismo. 

Rexistro 

estratigráfico. 

▪ B6.1. Analizar o concepto do 

tempo xeolóxico e entender a 

natureza do rexistro 

estratigráfico e a duración de 

diversos fenómenos 

xeolóxicos. 

▪ XB6.1.1. Argumenta sobre 

a evolución do concepto de 

tempo xeolóxico e a idea 

da idade da Terra ao longo 

de historia do pensamento 

científico. 

▪  CSC 

▪ CSIEE 

▪ e 

▪ l 

▪ B6.2. Método do 

actualismo: 

aplicación á 

reconstrución 

paleoambiental. 

Estruturas 

sedimentarias e 

bioxénicas. 

Paleoclimatoloxía. 

▪ B6.2. Entender a aplicación do 

método do actualismo á 

reconstrución paleoambiental; 

coñecer e indicar algúns tipos 

de estruturas sedimentarias e 

bioxénicas, e a súa aplicación; 

e utilizar os indicadores 

paleoclimáticos máis 

representativos. 

▪ XB6.2.1. Entende e 

desenvolve a analoxía dos 

estratos como as páxinas 

do libro onde está escrita a 

historia da Terra. 

▪ CAA 

▪ XB6.2.2. Coñece a orixe 

dalgunhas estruturas 

sedimentarias orixinadas 

por correntes (ripples e 

estratificación cruzada) e 

bioxénicas (galerías e 

pistas), e utilízaas para a 

reconstrución paleoambient

al. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ a 

▪ B6.3. Métodos de 

datación: 

xeocronoloxía 

relativa e absoluta. 

Principio de 

superposición dos 

estratos. 

Fósiles. Bioestrati

grafía. Métodos 

radiométricos de 

datación absoluta. 

▪ B6.4. 

Interpretación de 

cortes xeolóxicos 

e de mapas 

topográficos. 

Elaboración e 

interpretación de 

columnas 

estratigráficas. 

▪ B6.3. Coñecer e diferenciar os 

principais métodos de datación 

absoluta e relativa; aplicar o 

principio de superposición de 

estratos e derivados para 

interpretar cortes xeolóxicos; e 

entender os fósiles guía como 

peza clave para a 

datación bioestratigráfica. 

▪ XB6.3.1. Coñece e utiliza 

os métodos de datación 

relativa e das interrupcións 

no rexistro estratigráfico a 

partir da interpretación de 

cortes xeolóxicos e 

correlación de columnas 

estratigráficas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ i 

▪ e 

▪ B6.5. Táboa de 

tempo xeolóxico: 

unidades 

cronoestratigráfica

▪ B6.4. Identificar as principais 

unidades cronoestratigráficas 

que conforman a táboa de 

tempo xeolóxico. 

▪ XB6.4.1. Coñece as 

unidades 

cronoestratigráficas, e 

amosa o seu manexo en 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 
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s e 

xeocronolóxicas.  

actividades e exercicios. 

▪ c 

▪ l 

▪ B6.6. Xeoloxía 

histórica. 

Evolución 

xeolóxica e 

biolóxica da Terra 

desde o arcaico á 

actualidade, 

resaltando os 

principais eventos. 

Primates e 

evolución do 

xénero Homo. 

▪ B6.5. Coñecer e indicar os 

principais eventos globais 

acontecidos na evolución da 

Terra desde a súa formación. 

▪ XB6.5.1. Analiza algúns 

dos cambios climáticos, 

biolóxicos e xeolóxicos 

que aconteceron nas 

diferentes era xeolóxicas, e 

confecciona resumos 

explicativos ou táboas. 

▪ CMCCT  

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ m 

▪ B6.7. Cambio 

climáticos 

naturais. Relación 

entre fenómenos 

naturais e cambios 

climáticos. 

▪ B6.8. Cambio 

climático actual. 

Influencia da 

actividade 

humana. 

▪ B6.6. Diferenciar os cambios 

climáticos naturais e os 

inducidos 

pola actividade humana. 

▪ XB6.6.1. Relaciona 

fenómenos naturais con 

cambios climáticos, e 

valora a influencia da 

actividade humana. 

▪  CSC 

▪ CAA 

 Bloque 7. Riscos xeolóxicos  

▪ i ▪ B7.1. Riscos 

naturais: perigo, 

vulnerabilidade, 

exposición e 

custo. 

▪ B7.1. Coñecer e identificar os 

principais termos no estudo 

dos riscos naturais. 

▪ XB7.1.1. Coñece e utiliza 

os principais termos no 

estudo dos riscos naturais: 

risco, perigo, 

vulnerabilidade e custo. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ i 

▪ B7.2. 

Clasificación dos 

riscos naturais: 

endóxenos, 

exóxenos e 

extraterrestres. 

▪ B7.2. Caracterizar os riscos 

naturais en función da súa 

orixe: endóxena, exóxena e 

extraterrestre. 

▪ XB7.2.1. Coñece os 

principais riscos naturais e 

clasifícaos en función da 

súa orixe endóxena, 

exóxena ou extraterrestre. 

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ a 

▪ B7.3. Principais 

riscos endóxenos: 

terremotos e 

volcáns. 

▪ B7.4. Principais 

riscos exóxenos: 

movementos de 

ladeira, 

▪ B7.3. Analizar en detalle 

algúns dos principais 

fenómenos naturais: 

terremotos, erupcións 

volcánicas, movementos de 

ladeira, inundacións e 

dinámica litoral. 

▪ XB7.3.1. Analiza casos 

concretos dos principais 

fenómenos naturais que 

acontecen no noso país: 

terremotos, erupcións 

volcánicas, movementos de 

ladeira, inundacións e 

dinámica litoral. 

▪ CAA 
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inundacións e 

dinámica litoral. 

▪ c 

▪ e 

▪ B7.5. Situar os 

principais riscos 

endóxenos e 

esóxenos do noso 

país. Relaciona a 

súa distribución 

coas 

características 

xeolóxicas de cada 

zona. 

▪ B7.4. Comprender e sinalar a 

distribución destes fenómenos 

naturais no noso país e saber 

onde hai maior risco. 

▪ XB7.4.1. Coñece os riscos 

máis importantes no noso 

país e relaciona a súa 

distribución con 

determinadas característica

s de cada zona. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ h 

▪ B7.6. Análise e 

xestión de riscos: 

cartografías de 

inventario, 

susceptibilidade e 

grao de perigo. 

▪ B7.5. Entender as cartografías 

de risco. 

▪ XB7.5.1. Interpreta as 

cartografías de risco. 

▪ CAA 

▪ a 

▪ m 

▪ c 

▪ B7.7. Prevención: 

campañas e 

medidas de 

autoprotección. 

▪ B7.6. Valorar a necesidade de 

levar a cabo medidas de 

autoprotección. 

▪ XB7.6.1. Coñece e valora 

as campañas de prevención 

e as medidas 

deautoprotección. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ h 

▪ B7.8. Análise dos 

principais 

fenómenos 

naturais 

acontecidos no 

planeta e en 

Galicia durante o 

curso escolar 

▪ B7.7. Analizar os principais 

fenómenos naturais que 

aconteceron durante o curso 

escolar. 

▪ XB7.6.2. Analiza e 

comprende os principais 

fenómenos naturais 

acontecidos durante o 

curso no planeta, o país e o 

seu ámbito local. 

 

 

 

▪ CAA 

 Bloque 8. Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas  

▪ a 

▪ h 

▪ B8.1. Recursos 

renovables e non 

renovables. 

▪ B8.1. Comprender e 

diferenciar os conceptos de 

recursos renovables e non 

renovables, e identificar os 

tipos de recursos naturais de 

tipo xeolóxico. 

▪ XB8.1.1. Coñece e 

identifica os recursos 

naturais como renovables 

ou non renovables. 

 

▪ CMCCT 

▪ c 

▪ l 

▪ B8.2. 

Clasificación dos 

recursos minerais 

e enerxéticos en 

función do seu 

▪ B8.2. Clasificar os recursos 

minerais e enerxéticos en 

función da súa utilidade. 

▪ XB8.2.1. Identifica a 

procedencia dos materiais e 

dos obxectos que o/a 

rodean, e realiza unha 

táboa sinxela onde se 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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interese 

económico, social 

e ambiental. 

indique a relación entre a 

materia prima e os 

materiais ou obxectos. 

▪ a 

▪ c 

▪ h 

▪ m 

▪ B8.3. Depósitos 

minerais. 

Conceptos de 

reservas e leis. 

Principais tipos de 

depósitos de 

interese 

económico a nivel 

mundial. 

▪ B8.3. Explicar o concepto de 

depósito mineral como recurso 

explotable, distinguindo os 

principais tipos de interese 

económico. 

▪ XB8.3.1. Localiza 

información na rede de 

diversos tipos de depósitos, 

e relaciónaos con algún dos 

procesos xeolóxicos 

formadores de minerais e 

de rochas. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ a 

▪ h 

▪ B8.4. Exploración, 

avaliación e 

explotación 

sustentable de 

recursos minerais 

e enerxéticos. 

▪ B8.4. Coñecer e identificar as 

etapas e as técnicas 

empregadas na exploración, na 

avaliación e na explotación 

sustentable dos recursos 

minerais e enerxéticos. 

▪ XB8.4.1. Elabora táboas e 

gráficos sinxelos a partir de 

datos económicos de 

explotacións mineiras, 

estima un balance 

económico e interpreta a 

evolución dos datos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ B8.5. Xestión e 

protección 

ambiental nas 

explotacións de 

recursos minerais 

e enerxéticos 

▪ B8.5. Entender a xestión e 

protección ambiental como 

unha cuestión inescusable para 

calquera explotación dos 

recursos minerais e enerxéticos 

▪ XB8.5.1. Compila 

información ou visita 

algunha explotación 

mineira concreta, e emite 

unha opinión crítica 

fundamentada nos datos 

obtidos e/ou nas 

observacións realizadas. 

▪  CSC 

▪ CCL 

▪ e 

▪ d 

▪ B8.6. Ciclo 

hidrolóxico e 

augas 

subterráneas. 

Nivel freático, 

acuíferos 

e resurxencias. 

Circulación da 

auga a través dos 

materiais 

xeolóxicos. 

▪ B8.6. Explicar 

conceptos relacionados coas 

augas subterráneas, como 

acuíferos e os seus tipos, nivel 

freático, mananciais, 

resurxencias e os seus tipos, 

ademais de coñecer a 

circulación da auga a través 

dos materiais xeolóxicos. 

▪ XB8.6.1. Coñece e 

relaciona os conceptos de 

augas subterráneas, nivel 

freático, resurxencias de 

auga e circulación da auga. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ h 

▪ B8.7. A auga 

subterránea como 

recurso natural: 

captación e 

explotación 

sustentable. 

Posibles 

problemas 

ambientais: 

▪ B8.7. Valorar a auga 

subterránea como recurso e a 

influencia humana na súa 

explotación. Coñecer e indicar 

os posibles efectos ambientais 

dunha inadecuada xestión. 

▪ XB8.7.1. Comprende e 

valora a influencia humana 

na xestión as augas 

subterráneas, expresando a 

opinión sobre os efectos 

desta en medio. 

▪  CSC 
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salinización de 

acuíferos, 

subsidencia e 

contaminación. 

Contaminación 

das augas 

subterráneas en 

Galicia. 

 

 

 Bloque 9. Xeoloxía de España  

▪ i 

▪ e 

▪ B9.1. Principais 

dominios 

xeolóxicos da 

Península Ibérica, 

as Baleares e as 

Canarias. 

▪ B9.1. Coñecer e identificar os 

principais dominios xeolóxicos 

de España: Varisco, oróxenos 

alpinos, grandes concas e Illas 

Canarias. 

▪ XB9.1.1. Coñece a 

xeoloxía básica de España 

identificando os principais 

dominios sobre mapas 

físicos e xeolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ CSC  

▪ e 

▪ i 

▪ B9.2. Principais 

eventos 

xeolóxicos na 

historia da 

Península Ibérica, 

as Baleares e as 

Canarias: orixe do 

Atlántico, do 

Cantábrico e do 

Mediterráneo, e 

formación das 

principais 

cordilleiras e 

concas. 

▪ B9.2. Explicar a orixe 

xeolóxica da Península Ibérica, 

as Baleares e as Canarias, e 

interpretar mapas e modelos 

gráficos que simulen a 

evolución da península, as illas 

e os mares que as rodean. 

▪ XB9.2.1. Comprende a 

orixe xeolóxica da 

Península Ibérica, as 

Baleares e as Canarias, e 

utiliza a tecnoloxía da 

información para 

interpretar mapas e 

modelos gráficos que 

simulen a evolución da 

península, as illas e os 

mares que as rodean. 

▪ CD 

▪ CMCCT 

▪ CSC  

▪ l ▪ B9.4. Evolución 

dos procesos 

xeodinámicos do 

planeta 

relacionados coa 

historia xeolóxica 

de Iberia, as 

Baleares e as 

Canarias.  

▪  B9.3. Explicar a historia 

xeolóxica de Iberia, as 

Baleares e as Canarias, e os 

eventos relacionados coa 

tectónica de placas. 

▪ XB9.3.1. Coñece e 

enumera os principais 

acontecementos xeolóxicos 

que aconteceron no 

planeta, que estean 

relacionados coa historia 

de Iberia, as Baleares e as 

Canarias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ l 

▪ e 

▪ B9.5. Evolución 

xeolóxica de 

Galicia no marco 

da tectónica de 

placas. Unidades 

paleoxeográficas 

de Galicia. 

▪ B9.4. Explicar a xeoloxía de 

Galicia como parte do dominio 

Varisco, resultado da historia 

xeolóxica do planeta e a 

tectónica de placas.  

▪ XB9.4.1. Integra a xeoloxía 

local (cidade, provincia 

e/ou comunidade 

autónoma) cos principais 

dominios xeolóxicos, a 

historia xeolóxica do 

planeta e a tectónica de 

▪ CAA 
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placas. 

 Bloque 10. Xeoloxía de campo  

▪ l 

▪ m 

▪ B10.1. 

Metodoloxía 

científica e 

traballo de campo. 

Normas de 

seguridade e 

autoprotección no 

campo. 

▪ B10.2. Equipo de 

campo do/da 

xeólogo/a. 

▪ B10.1. Coñecer e identificar as 

principais técnicas que se 

utilizan na xeoloxía de campo 

e manexar algúns instrumentos 

básicos. 

▪ XB10.1.1. Utiliza o 

material de campo 

(martelo, caderno, lupa e 

compás). 

▪ CSIEE 

▪ g 

▪ e 

▪ B10.3. Técnicas 

de interpretación 

cartográfica e 

orientación. 

Lectura de mapas 

xeolóxicos 

sinxelos. 

▪ B10.4. De cada 

práctica de campo: 

– Estudos previos 

de consulta de 

mapas, 

fotografías 

aéreas, 

bibliografía, etc. 

– Confirmación 

no itinerario da 

xeoloxía básica 

da rexión e os 

elementos 

singulares do 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar.  

– Avaliación dos 

elementos 

singulares do 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar. 

▪ B10.2. Ler mapas xeolóxicos 

sinxelos dunha comarca ou 

rexión. 

▪ XB10.2.1. Le mapas 

xeolóxicos sinxelos, 

fotografías aéreas e imaxes 

de satélite, que contrasta 

coas observacións no 

campo. 

▪ CD 
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▪ B10.3. Técnicas 

de interpretación 

cartográfica e 

orientación. 

Lectura de mapas 

xeolóxicos 

sinxelos. 

▪ B10.4. De cada 

práctica de campo: 

– Estudos previos 

de consulta de 

mapas, 

fotografías 

aéreas, 

bibliografía, etc. 

– Confirmación 

no itinerario da 

xeoloxía básica 

da rexión e os 

elementos 

singulares do 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar.  

– Avaliación dos 

elementos 

singulares do 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar.  

▪ B10.3. Observar os principais 

elementos xeolóxicos dos 

itinerarios. 

▪ XB10.3.1. Coñece e 

describe os principais 

elementos xeolóxicos do 

itinerario. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ g 

▪ e 

▪ B10.3. Técnicas 

de interpretación 

cartográfica e 

orientación. 

Lectura de mapas 

xeolóxicos 

sinxelos. 

▪ B10.4. De cada 

práctica de campo: 

– Estudos previos 

de consulta de 

mapas, 

fotografías 

aéreas, 

bibliografía, etc. 

– Confirmación 

no itinerario da 

xeoloxía básica 

da rexión e os 

elementos 

singulares do 

▪ B10.4. Utilizar as principais 

técnicas de representación de 

datos xeolóxicos. 

▪ XB10.3.2. Observa e 

describe afloramentos da 

zona. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar.  

– Avaliación dos 

elementos 

singulares do 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar. 

▪ h 

▪ m 

▪ B10.3. Técnicas 

de interpretación 

cartográfica e 

orientación. 

Lectura de mapas 

xeolóxicos 

sinxelos. 

▪ B10.4. De cada 

práctica de campo: 

– Estudos previos 

de consulta de 

mapas, 

fotografías 

aéreas, 

bibliografía, etc. 

– Confirmación 

no itinerario da 

xeoloxía básica 

da rexión e os 

elementos 

singulares do 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar.  

– Avaliación dos 

elementos 

singulares do 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar. 

▪ B10.5. Integrar a xeoloxía 

local do itinerario na xeoloxía 

rexional. 

▪ XB10.3.3. Recoñece e 

clasifica mostras de rochas, 

minerais e fósiles da zona. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ XB10.4.1. Utiliza as 

principais técnicas de 

representación de datos 

xeolóxicos 

(columnas estratigráficas, 

cortes xeolóxicos sinxelos 

e mapas xeotemáticos). 

▪ CMCCT 

▪ XB10.5.1. Reconstrúe a 

historia xeolóxica da 

rexión e identifica os 

procesos activos. 

▪ CAA 

▪ e 

▪ h 

▪ B10.4. De cada 

práctica de campo: 

– Estudos previos 

de consulta de 

mapas, 

fotografías 

aéreas, 

bibliografía, etc. 

– Confirmación 

no itinerario da 

xeoloxía básica 

▪ B10.6. Recoñecer os recursos 

e procesos activos. 

▪ XB10.6.1. Coñece e 

analiza os seus principais 

recursos e riscos 

xeolóxicos. 

▪ CAA 

▪ CMCCT 
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 Xeoloxía. 2º de bacharelato  

Obxectiv

os 

Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe  Competenci

as clave 

da rexión e os 

elementos 

singulares do 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar.  

– Avaliación dos 

elementos 

singulares do 

patrimonio 

xeolóxico do 

lugar  

▪ h 

▪ a 

▪ m 

▪ B10.5. Concepto 

de patrimonio 

xeolóxico e puntos 

de interese 

xeolóxico (PIX). 

Principais 

exemplos en 

Galicia 

▪ B10.7. Entender as 

singularidades do patrimonio 

xeolóxico. 

▪ XB10.7.1. Comprende a 

necesidade de apreciar, 

valorar, respectar e 

protexer os elementos do 

patrimonio xeolóxico. 

▪  CSC 
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TEMPORALIZACIÓN 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

CURSOS 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º ESO  Bioloxía e Xeoloxía 
Temas 

1,2,3 e 4 

Temas 

5,6 , 7 e 8 

Temas 

9, 10, 11 e 12 

3º ESO Bioloxía e Xeoloxía 
Temas 

9, 10, 11, 12, 13 e 14 

Temas 

1, 2, 3 e 4 

Temas 

5, 6, 7 e 8 

4º ESO Bioloxía e Xeoloxía 
Temas 

1, 2 e 3 

Temas 

4, 5 e 6 

Temas 

7, 8 e 9 

1ºBacharelato Bioloxía e Xeoloxía 
Temas 

12, 13, 14 e 15 

 Temas 

1, 2, 3, 4, 5 e 6 

Temas 

7, 8, 9, 10, 11 e 12 

1º Bacharelato Cultura Científica Temas do 1 ao 3 Temas do 4 ao 6 Temas 7 e 8 

1º Bacharetato  Anatomía Aplicada 
Temas 

1, 2, 3 e 4 

Temas 

5, 6, 7 e 8 

Temas 

9,10,11 e 12 

2º Bacharelato Bioloxía 
 Temas 

1, 2, 3, 4 e 5 

 Temas 

6, 7, 8, 9, 10 e 11 

Temas 

12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 

2º Bacharelato  Xeoloxía 
Bloques 

1, 6 e 2 

Bloques 

3, 8 e 4 

Bloques 

5, 7, 9 e 10 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Bioloxía e Xeoloxía de  1º ESO 
 

Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. 

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

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e utilizala para formar unha opinión propia, 

expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a saúde. 

 Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas de laboratorio ou de campo, describir a súa 

execución e interpretar os seus resultados. 

 

Bloque 2: A Terra no universo. 

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

 Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así como algunhas das concepcións que sobre este sistema 

planetario se tiveron ao longo da historia. 

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

 Localizar a posición da Terra no Sistema Solar. 

 Establecer os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e relacionalos coa existencia do día e a noite, as estacións, as 

mareas e as eclipses. 

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

 Recoñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas, distinguir as súas aplicacións máis 

frecuentes e salientar a súa importancia económica e a xestión sustentable. 

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

 Investigar e recoller información sobre os problemas de contaminación ambiental actuais e as súas repercusións, e 

desenvolver actitudes que contribúan á súa solución. 

 Recoñecer a importancia do papel protector da atmosfera para os seres vivos e considerar as repercusións da 

actividade humana nela. 

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

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

 Valorar e identificar a necesidade dunha xestión sustentable da auga e de actuacións persoais e colectivas que 

potencien a redución do consumo e a súa reutilización. 

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

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

 

Bloque 3: A biodiversidade no planeta Terra. 

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

 Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos e identificar os principais modelos taxonómicos aos 

que pertencen os animais e as plantas máis comúns. 

 Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e explicar a súa importancia no conxunto dos 

seres vivos. 

 Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

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

de plantas. 

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

 Determinar a partir da observación as adaptacións que permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados 

ecosistemas, con especial atención aos ecosistemas galegos. 

 

Bloque 4: Os ecosistemas. 

 Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. 

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

 Recoñecer e difundir accións que favorezan a conservación ambiental. 

 

Bloque 5: Proxecto de investigación. 

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

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

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

obtención. 

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

 Expor e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

 

 

Bioloxía e Xeoloxía de  3º ESO 
 

Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. 

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

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico e utilizala para formar unha opinión propia, 

expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a saúde. 

 Realizar un traballo experimental con axuda dun guión de prácticas de laboratorio ou de campo, describir a súa 

execución e interpretar os seus resultados 

 

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

 Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as características que os diferencian da 

materia inerte 

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

 

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

 Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar 

as principais estruturas celulares e as súas funcións. 

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

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

 Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis comúns que afectan a poboación (causas, 

prevención e tratamentos). 

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

 Seleccionar información, establecer diferenzas dos tipos de doenzas dun mundo globalizado e deseñar propostas de 

actuación. 

 Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas contribucións das ciencias biomédicas, e 

describir a importancia do uso responsable dos medicamentos. 

 Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención como práctica habitual e integrada nas súas vidas e as 

consecuencias positivas da doazón de células, sangue e órganos. 

 Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de substancias aditivas, e elaborar propostas de prevención e 

control. 

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

 Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as súas funcións 

básicas. 

 Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos prácticos 

 Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico na saúde, e identificar as doenzas e os 

trastornos principais da conduta alimentaria 

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

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

 Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu 

funcionamento 

 Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas e 

a maneira de previlas. 
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 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. 

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

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

 Relacionar funcionalmente o sistema neuro-endócrino 

 Identificar os principais ósos e músculos do aparello locomotor 

 Analizar as relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema nervioso 

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

 Referir os aspectos básicos do aparello reprodutor, diferenciar entre sexualidade e reprodución, e interpretar 

debuxos e esquemas do aparello reprodutor. 

 Recoñecer os aspectos básicos da reprodución humana e describir os acontecementos fundamentais da fecundación, 

do embarazo e do parto 

 Comparar os métodos anticonceptivos, clasificalos segundo a súa eficacia e recoñecer a importancia dalgúns deles 

na prevención de doenzas de transmisión sexual 

 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. 

 Valorar e considerar a súa propia sexualidade e a das persoas do contorno, e transmitir a necesidade de reflexionar, 

debater, considerar e compartir 

 

Bloque 4: O relevo terrestre e a súa evolución 

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

 Relacionar os procesos xeolóxicos externos coa enerxía que os activa e diferencialos dos procesos internos. 

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

 Valorar e analizar a importancia das augas subterráneas, e xustificar a súa dinámica e a súa relación coas augas 

superficiais. 

 Analizar a dinámica mariña e a súa influencia na modelaxe litoral 

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

 Analizar a acción xeolóxica dos glaciares e xustificar as características das formas de erosión e depósito resultantes 

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

 Recoñecer e identificar a actividade xeolóxica dos seres vivos e valorar a importancia da especie humana como 

axente xeolóxico externo. 

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

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

 Relacionar a actividade sísmica e volcánica coa dinámica do interior terrestre e xustificar a súa distribución 

planetaria. 

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

 

Bloque 5: O solo como ecosistema. 

 Analizar os compoñentes do solo e esquematizar as relacións entre eles 

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

 

Bloque 6: Proxecto de investigación. 

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

 Elaborar hipóteses e contrastalas a través da experimentación ou da observación e a argumentación 

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

obtención 

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

 Expor e defender en público o proxecto de investigación realizado 

 

 

Bioloxía e Xeoloxía de  4º ESO 
 

Bloque 1: A evolución da vida. 

 Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, e interpretar as relacións 

evolutivas entre elas.  
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 Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular, a través da observación directa ou 

indirecta. 

 Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina. 

 Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, e revisar o seu significado e a 

súa importancia biolóxica. 

 Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa función. 

 Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética. 

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

sinxelos. 

 Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e comprender a relación entre mutación e 

evolución. 

 Formular os principios da xenética mendeliana, aplicando as leis da herdanza na resolución de problemas sinxelos, e 

recoñecer a base cromosómica das leis de Mendel. 

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

 Coñecer e identificar algunhas doenzas hereditarias, a súa prevención e o seu alcance social. 

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

 Comprender e describir o proceso da clonación. 

 Recoñecer as aplicacións da enxeñaría xenética: organismos modificados xeneticamente (OMX). 

 Valorar e interpretar as aplicacións da tecnoloxía do ADN recombinante na agricultura, na gandaría, no ambiente e 

na saúde. 

 Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as probas da evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo 

e neodarwinismo. 

 Comprender e establecer os mecanismos da evolución destacando a importancia da mutación e a selección. Analizar 

o debate entre gradualismo, saltacionismo e neutralismo. 

 Interpretar árbores filoxenéticas, incluíndo a humana. 

 Describir a hominización. 

 

Bloque 2: A dinámica da Terra. 

 Recoñecer, compilar e contrastar feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante.  

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

 Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. 

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

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

terreo. 

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

 Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. 

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

 Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relacionalos coa súa situación en 

mapas terrestres. Comprender os fenómenos naturais producidos nos contactos das placas. 

 Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos. 

 Contrastar os tipos de placas litosféricas e asociarlles movementos e consecuencias. 

 Analizar que o relevo, na súa orixe e na súa evolución, é resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos 

internos e externos. 

 

Bloque 3: Ecoloxía e medio ambiente. 

 Explicar os conceptos de ecosistema, biótopo, poboación, comunidade, ecotón, hábitat e nicho ecolóxico. 

 Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a utilización de exemplos. 

 Categorizar os factores ambientais e a súa influencia sobre os seres vivos, e recoñecer o concepto de factor limitante 

e límite de tolerancia. 

 Identificar as relacións intraespecíficas e interespecíficas como factores de regulación dos ecosistemas. 

 Explicar os conceptos de cadeas e redes tróficas. 
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 Expresar como se produce a transferencia de materia e enerxía ao longo dunha cadea ou rede trófica, e deducir as 

consecuencias prácticas na xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser humano. 

 Relacionar as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico co aproveitamento dos recursos alimentarios do 

planeta desde un punto de vista sustentable. 

 Contrastar algunhas actuacións humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa influencia e argumentar as 

razóns de certas actuacións individuais e colectivas para evitar a súa deterioración.  

 Concretar procesos de tratamento de residuos e describir a xestión que dos residuos se fai no seu contorno próximo. 

 Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social. 

 Asociar a importancia da utilización de enerxías renovables no desenvolvemento sustentable. 

 

Bloque 4. Proxecto de investigación 

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

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

 Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención. 

 Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 

 Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

 

 

Bioloxía e Xeoloxía de  1º Bacharelato 
 

Bloque 1: Os seres vivos: composición e función. 

 Especificar as características dos seres vivos. 

 Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula. 

 Diferenciar e clasificar os tipos de biomoléculas que constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula.  

 Diferenciar os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 

 Recoñecer e identificar algunhas macromoléculas cuxa conformación estea directamente relacionada coa súa 

función. 

 

Bloque 2: A organización celular. 

 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. 

 Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa función. 

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

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

 

Bloque 3: Histoloxía. 

 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. 

 Identificar os orgánulos celulares, e describir a súa estrutura e a súa función. 

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

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

 

Bloque 4: A biodiversidade. 

 Coñecer e indicar os grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 

 Interpretar os sistemas de clasificación e nomenclatura dos seres vivos. 

 Definir o concepto de biodiversidade e coñecer e identificar os principais índices de cálculo de diversidade 

biolóxica. 

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

 Situar as grandes zonas bioxeográficas e os principais biomas. 

 Relaciona as zonas bioxeográficas coas principais variables climáticas. 

 Interpretar mapas bioxeográficos e determinar as formacións vexetais correspondentes.  
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 Valorar a importancia da latitude, a altitude e outros factores xeográficos na distribución das especies. 

 Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo. 

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

 Recoñecer e indicar a importancia bioxeográfica da Península Ibérica no mantemento da biodiversidade e a 

aportación de Galicia á biodiversidade. 

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

 Definir o concepto de endemismo, e coñecer e identificar os principais endemismos da flora e da fauna españolas e 

galegas. 

 Coñecer e relacionar as aplicacións da biodiversidade en campos como a saúde, a medicina, a alimentación e a 

industria. 

 Coñecer e indicar as principais causas de perda de biodiversidade, así como as ameazas máis importantes para a 

extinción de especies. 

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

 Comprender e diferenciar os inconvenientes producidos polo tráfico de especies exóticas e pola liberación no medio 

de especies alóctonas ou invasoras. 

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

 

Bloque 5: As plantas: funcións e adaptacións ao medio. 

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

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

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

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

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

 Salientar a importancia biolóxica da fotosíntese. 

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

 Describir tropismos e nastias, e ilustralos con exemplos. 

 Definir o proceso de regulación nas plantas mediante hormonas vexetais. 

 Coñecer e relacionar os tipos de fitohormonas coas súas funcións. 

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

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

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

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

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

 Coñecer e relacionar as formas de propagación dos froitos. 

 Recoñecer e relacionar as adaptacións máis características dos vexetais aos medios en que habitan. 

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

vexetais 

 

Bloque 6: Os animais: Funcións e adaptacións ao medio. 

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

 Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos invertebrados. 

 Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos vertebrados. 

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

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

 Comprender e describir os conceptos de circulación aberta e pechada, circulación simple e dobre, incompleta ou 

completa. 

 Coñecer e relacionar a composición e a función da linfa. 

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

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

 Definir o concepto de excreción e relacionalo cos obxectivos que persegue. 
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 Enumerar os principais produtos de excreción e sinalar as diferenzas apreciables nos grupos de animais en relación 

con estes produtos. 

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

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

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

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

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

 Explicar o mecanismo de transmisión do impulso nervioso. 

 Identificar os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

 Diferenciar o desenvolvemento do sistema nervioso en vertebrados. 

 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).  

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

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

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

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

inconvenientes. 

 Describir os procesos da gametoxénese. 

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

 Describir as fases do desenvolvemento embrionario. 

 Analizar os ciclos biolóxicos dos animais. 

 Recoñecer e relacionar as  adaptaqcións máis características dos animais aos medios en que habitan. 

 

Bloque 7: Estrutura e composición da Terra. 

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

 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. 

 Precisar os procesos que condicionan a estrutura actual terrestre. 

 Comprender e diferenciar a teoría da deriva continental de Wegener e a súa relevancia para o desenvolvemento da 

teoría da tectónica de placas. 

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

 Aplicar os avances das novas tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

 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. 

 

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos. 

 Relacionar o magmatismo e a tectónica de placas. 

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

magmatismo. 

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

utilidades. 

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

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

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

 Identificar rochas metamórficas a partir das súas características e das súas utilidades. 

 Relacionar estruturas sedimentarias e ambientes sedimentarios. 

 Explicar a diaxénese e as súas fases. 

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

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

sometidas. 

 Representar os elementos dunha dobra e dunha falla. 
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Bloque 9: Historia da Terra. 

 Deducir a existencia de estruturas xeolóxicas e a súa relación co relevo, a partir de mapas topográficos e cortes 

xeolóxicos dunha zona determinada. 

 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. 

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

 

 

Cultura Científica  de 1º Bacharelato 
Bloque 1: Procedementos de traballo. 

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

  Valorar a importancia da investigación e o desenvolvemento tecnolóxico na actividade cotiá. 

 Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da 

información e da comunicación para transmitir opinións propias argumentadas. 

 

Bloque 2: A Terra e a vida. 

 Xustificar a teoría de deriva continental en función das evidencias experimentais que a apoian. 

 Explicar a tectónica de placas e os fenómenos a que dá lugar, así como os riscos como consecuencia destes 

fenómenos. 

 Determinar as consecuencias do estudo da propagación das ondas sísmicas P e S, respecto das capas internas da 

Terra. 

 Coñecer e describir os últimos avances científicos sobre a orixe da vida na Terra e enunciar as teorías científicas que 

explican a orixe da vida na Terra, diferenciándoas das baseadas en crenzas.  

 Establecer as probas que apoian a teoría da selección natural de Darwin e utilizala para explicar a evolución dos 

seres vivos na Terra, enfrontándoa a teorías non científicas. 

 Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual e establecer as adaptacións que nos 

fixeron evolucionar. 

 

Bloque 3: Avances en Biomedicina. 

 Analizar a evolución histórica na consideración e no tratamento das doenzas. 

 Distinguir entre o que é medicina e o que non o é. 

 Valorar as vantaxes que suscita a realización dun transplante e as súas consecuencias. 

 Tomar conciencia da importancia da investigación médico-farmacéutica. 

 Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos.  

 Diferenciar a información procedente de fontes científicas das que proceden de pseudociencias ou que perseguen 

obxectivos simplemente comerciais. 

 

Bloque 4: A revolución xenética. 

 Recoñecer os feitos históricos máis salientables para o estudo da xenética. 

 Obter, seleccionar e valorar informacións sobre o ADN, o código xenético, a enxeñaría xenética e as súas 

aplicacións médicas. 

 Coñecer os proxectos que se desenvolven actualmente como consecuencia de descifrar o xenoma humano, tales 

como HapMap e Encode. 

 Describir e avaliar as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

 Valorar as repercusións sociais da reprodución asistida e a selección e a conservación de embrións. 

 Analizar os posibles usos da clonación. 

 Establecer o método de obtención dos tipos de células nai, así como a súa potencialidade para xerar tecidos, órganos 

e ata organismos completos.  

 Identificar algúns problemas sociais e dilemas morais debidos á aplicación da xenética: obtención de transxénicos, 

reprodución asistida e clonación. 
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Bloque 5: Tecnoloxías de información e comunicación. 

 Coñecer a evolución que experimentou a informática desde os primeiros prototipos ata os modelos máis actuais, 

sendo consciente do avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidade de procesamento, 

almacenamento, conectividade, portabilidade, etc. 

 Determinar o fundamento dalgúns dos avances máis significativos da tecnoloxía actual. 

 Tomar conciencia dos beneficios e dos problemas que pode orixinar o constante avance tecnolóxico. 

 Valorar de forma crítica e fundamentada os cambios que internet está a provocar na sociedade. 

 Efectuar valoracións críticas, mediante exposicións e debates, acerca de problemas relacionados cos delitos 

informáticos, o acceso a datos persoais e os problemas de socialización ou de excesiva dependencia que pode causar 

o seu uso. 

 Demostrar que se é consciente da importancia das novas tecnoloxías na sociedade actual, mediante a participación 

en debates, elaboración de redaccións e/ou comentarios de texto. 

 

 

Anatomía Aplicada de 1º Bacharelato 

 

Bloque 1: As características do movemento. 

 Analizar os mecanismos que interveñen nunha acción motora, relacionándoos coa finalidade expresiva das 

actividades artísticas. 

 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. 

 

Bloque 2: Organización básica do corpo humano. 

 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. 

 

Bloque 3: O sistema locomotor. 

 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. 

 Analizar a execución de movementos aplicando os principios anatómicos funcionais, a fisioloxía muscular e as 

bases da biomecánica, e establecendo relacións razoadas. 

 Valorar a corrección postural e identificar os malos hábitos posturais, co fin de traballar de forma segura e evitar 

lesións.  

 Identificar as lesións máis comúns do aparello locomotor nas actividades artísticas, en relación coas súas causas 

fundamentais 

 

Bloque 4: O sistema cardiopulmonar. 

 Identificar o papel do sistema cardiopulmonar no rendemento das actividades artísticas corporais. 

 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. 

 

Bloque 5: O sistema de achega e utilización da enerxía. 

 Argumentar os mecanismos enerxéticos que interveñen nunha acción motora, co fin de xestionar a enerxía e 

mellorar a eficiencia da acción. 

 Recoñecer os procesos de dixestión e absorción de alimentos e nutrientes, e explicar as estruturas orgánicas 

implicadas en cada un. 

 Valorar os hábitos nutricionais que inciden favorablemente na saúde e no rendemento das actividades artísticas 

corporais. 

 Identificar os trastornos do comportamento nutricional máis comúns e os efectos que teñen sobre a saúde. 

 

Bloque 6: Os sistemas de coordinación e de regulación. 

 Recoñecer os sistemas de coordinación e regulación do corpo humano, especificando a súa estrutura e función. 
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 Identificar o papel do sistema neuroendócrino na actividade física, recoñecendo a relación entre todos os sistemas 

do organismo humano. 

 

Bloque 7: Expresión e comunicación corporal. 

 Recoñecer as características principais da motricidade humana e o seu papel no desenvolvemento persoal e da 

sociedade. 

 Identificar as accións que lle permiten ao ser humano ser capaz de expresarse corporalmente e de relacionarse co 

seu ámbito 

 Diversificar e desenvolver as súas habilidades motoras específicas con fluidez, precisión e control, aplicándoas a 

distintos contextos de práctica artística. 

 

Bloque 8: Elementos comúns. 

 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. 

 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. 

 Demostrar de xeito activo motivación, interese e capacidade para o traballo en grupo e para a asunción de tarefas e 

responsabilidades. 

 

 

Bioloxía de 2º Bacharelato 
 

Bloque 1: A base molecular e fisicoquímica da vida. 

 Determinar as propiedades fisicoquímicas dos bioelementos que os fan indispensables para a vida. Relacionar os 

enlaces químicos coa súa importancia biolóxica. 

 Argumentar as razóns polas que a auga e os sales minerais son fundamentais nos procesos biolóxicos. 

 Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

 Identificar os tipos de monómeros que forman as macromoléculas biolóxicas e os enlaces que os unen. 

 Determinar a composición química e describir a función, a localización e exemplos das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos encimas, con valoración da súa importancia biolóxica. 

 Sinalar a importancia das vitaminas para o mantemento da vida. 

 

Bloque 2: A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular. 

 Establecer as diferenzas estruturais e de composición entre células procariotas e eucarióticas. 

 Interpretar e identificar a estrutura dunha célula eucariótica animal e dunha vexetal, representar os seus orgánulos e 

describir a súa función. 

 Analizar o ciclo celular e diferenciar as súas fases. 

 Distinguir e identificar os tipos de división celular, e desenvolver os acontecementos que teñen lugar en cada fase. 

 Argumentar a relación da meiose coa variabilidade xenética das especies. 

 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. 

 Comprender e diferenciar os procesos de catabolismo e anabolismo, e establecer a relación entre ambos. 

 Describir as fases da respiración celular, identificando rutas e produtos iniciais e finais. 

 Diferenciar a vía aeróbica da anaeróbica. 

 Pormenorizar os procesos que teñen lugar en cada fase da fotosíntese. 

 Xustificar a importancia biolóxica da fotosíntese como proceso de biosíntese, individual para os organismos pero 

tamén global no mantemento da vida na Terra. 

 Argumentar a importancia da quimiosíntese. 
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Bloque 3: Xenética e evolución. 

 Analizar o papel do ADN como portador da información xenética. 

 Distinguir as etapas da replicación e os encimas implicados nela. 

 Establecer a relación do ADN coa síntese de proteínas. 

 Determinar as características e as funcións dos ARN. 

 Elaborar e interpretar esquemas dos procesos de replicación, transcrición e tradución, e a regulación da expresión 

xénica. 

 Definir o concepto de mutación e distinguir os principais tipos e axentes mutaxénicos. 

 Relacionar mutación e cancro. Destacar a importancia das mutacións na evolución das especies. 

 Desenvolver os avances máis recentes no ámbito da enxeñaría xenética, así como as súas aplicacións. 

 Analizar os progresos no coñecemento do xenoma humano e a súa influencia nos novos tratamentos. 

 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. 

 Diferenciar evidencias do proceso evolutivo. 

 Recoñecer e diferenciar os principios da teoría darwinista e neodarwinista. 

 Relacionar o xenotipo e as frecuencias xénicas coa xenética de poboacións e a súa influencia na evolución. 

 Recoñecer e indicar a importancia da mutación e a recombinación como motores da evolución. 

 Analizar os factores que incrementan a biodiversidade e a súa influencia no proceso de especiación. 

 

Bloque 4: O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía. 

 Diferenciar os tipos de microorganismos en función da súa organización celular. 

 Describir as características estruturais e funcionais dos grupos de microorganismos. 

 Identificar os métodos de illamento, cultivo e esterilización dos microorganismos. 

 Valorar a importancia dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

 Recoñecer e numerar as doenzas máis frecuentes transmitidas polos microorganismos, utilizando o vocabulario 

axeitado relacionado con elas. 

 Avaliar as aplicacións da biotecnoloxía e a microbioloxía na industria alimentaria e farmacéutica, e na mellora do 

medio. 

 

Bloque 5: O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicación. 

 Desenvolver o concepto actual de inmunidade. 

 Distinguir inmunidade inespecífica e específica, así como as súas células respectivas. 

 Discriminar resposta inmune primaria e secundaria. 

 Definir os conceptos de antíxeno e anticorpo, e identificar a estrutura dos anticorpos. 

 Diferenciar os tipos de reacción antíxeno-anticorpo. 

 Diferenciar inmunidade natural e artificial, e soro e vacina. 

 Investigar a relación entre as disfuncións do sistema inmune e algunhas patoloxías frecuentes. 

 Analizar e describir o ciclo do virus do VIH. 

 Describir o proceso de autoinmunidade 

 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 

 

 

Xeoloxía de 2º Bacharelato 
 

Bloque 1: O planeta Terra e o seu estudo. 

 Definir a ciencia da xeoloxía e as súas principais especialidades, e comprender o traballo realizado polos/as 

xeólogos/as. 

 Aplicar as estratexias propias do traballo científico na resolución de problemas relacionados coa xeoloxía. 

 Entender o concepto de tempo xeolóxico e os principios fundamentais da xeoloxía, como os de horizontalidade, 

superposición, actualismo e uniformismo. 
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 Analizar o dinamismo terrestre explicado segundo a teoría global da tectónica de placas. 

 Analizar a evolución xeolóxica da Lúa e doutros planetas do Sistema Solar, comparándoas coa da Terra 

 Observar as manifestacións da xeoloxía no ámbito diario e identificar algunhas implicacións na economía, na 

política, no desenvolvemento sustentable e no ambiente. 

 

Bloque 2. Minerais: os compoñentes das rochas. 

 Describir as propiedades que caracterizan a materia mineral; comprender e sinalar a súa variación como unha 

función da estrutura e a composición química dos minerais; e recoñecer a utilidade dos minerais polas súas 

propiedades. 

 Coñecer e identificar os grupos de minerais máis importantes segundo unha clasificación químico-estrutural, e 

nomear e distinguir de visu diferentes especies minerais. 

 Analizar as condicións fisicoquímicas na formación dos minerais, e comprender e describir as causas da evolución, 

da inestabilidade e da transformación mineral, utilizando diagramas de fases sinxelos. 

 Coñecer e identificar os principais ambientes e procesos xeolóxicos formadores de minerais e rochas, e identificar 

algúns minerais coa súa orixe máis común (magmática, metamórfica, hidrotermal, superxénica ou sedimentaria). 

 

Bloque 3: Rochas ígneas, sedimentarias e metamórficas. 

 Explicar o concepto de rocha e os criterios de clasificación; diferenciar e identificar polas súas características 

diversos tipos de formacións de rochas, e identificar os principais grupos de rochas ígneas (plutónicas e volcánicas), 

sedimentarias e metamórficas. 

 Coñecer a orixe das rochas ígneas, analizando a natureza dos magmas e comprendendo os procesos de xeración, 

diferenciación e localización dos magmas. 

 Coñecer e diferenciar a orixe dos sedimentos e das rochas sedimentarias, analizando o proceso sedimentario desde a 

meteorización á diaxénese, e identificar as os tipos de medios sedimentarios. 

 Coñecer e identificar a orixe das rochas metamórficas, diferenciando as facies metamórficas en función das 

condicións fisicoquímicas. 

 Coñecer e diferenciar a natureza dos fluídos hidrotermais, os depósitos e os procesos metasomáticos asociados. 

 Comprender e describir a actividade ígnea, sedimentaria, metamórfica e hidrotermal como fenómenos asociados á 

tectónica     de placas 

 

Bloque 4: A tectónica de placas: unha teoría global. 

 Coñecer e indicar como é o mapa actual das placas tectónicas, e comparar este cos mapas simplificados. 

 Coñecer e indicar canto, como e por que se moven as placas tectónicas 

 Comprender e explicar como se deforman as rochas. 

 Describir as principais estruturas xeolóxicas 

 Describir as características dun oróxeno, e relacionar o relevo galego coas principais oroxenias. 

 Relacionar a tectónica de placas con algúns aspectos xeolóxicos: relevo, clima e cambio climático, variacións do 

nivel do mar, distribución de rochas, estruturas xeolóxicas, sismicidade e vulcanismo. 

 Describir a tectónica de placas e os seus antecedentes históricos 

 

Bloque 5: Procesos xeolóxicos externos. 

 Recoñecer a capacidade transformadora dos procesos externos. 

 Identificar o papel da atmosfera, a hidrosfera e a biosfera e, nela, a acción antrópica 

 Distinguir a enerxía solar e a gravidade como motores dos procesos externos 

 Coñecer e describir os principais procesos de meteorización física e química, entender os procesos de edafoxénese, 

e coñecer e identificar os principais tipos de chans. 

 Comprender e diferenciar os factores que inflúen nos movementos de ladeira e os principais tipos. 

 Analizar a distribución da auga no planeta Terra e o ciclo hidrolóxico. 

 Analizar a influencia do escoamento superficial como axente modelador e diferenciar as súas formas resultantes. 

 Comprender e describir os procesos glaciares e as súas formas resultantes. 

 Comprender e describir os procesos xeolóxicos derivados da acción mariña e a formas resultantes. 

 Comprender e describir os procesos xeolóxicos derivados da acción eólica e relacionalos coas formas resultantes. 

 Entender a relación entre a circulación xeral atmosférica e a localización dos desertos 

 Coñecer algúns relevos singulares condicionados pola litoloxía (modelaxe cárstica e granítica). 

 Analizar a influencia das estruturas xeolóxicas no relevo. 

 Interpretar fotografías de paisaxes en relacións cos axentes e os procesos xeolóxicos externos. 
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Bloque 6: Tempo xeolóxico e xeoloxía histórica. 

 Analizar o concepto do tempo xeolóxico e entender a natureza do rexistro estratigráfico e a duración de diversos 

fenómenos xeolóxicos. 

 Entender a aplicación do método do actualismo á reconstrución paleoambiental; coñecer e indicar algúns tipos de 

estruturas sedimentarias e bioxénicas, e a súa aplicación; e utilizar os indicadores paleoclimáticos máis 

representativos. 

 Coñecer e diferenciar os principais métodos de datación absoluta e relativa; aplicar o principio de superposición de 

estratos e derivados para interpretar cortes xeolóxicos; e entender os fósiles guía como peza clave para a 

datación bioestratigráfica. 

 Identificar as principais unidades cronoestratigráficas que conforman a táboa de tempo xeolóxico. 

 Coñecer e indicar os principais eventos globais acontecidos na evolución da Terra desde a súa formación. 

 Diferenciar os cambios climáticos naturais e os inducidos pola actividade humana. 

 

Bloque 7: Riscos xeolóxicos. 

 Coñecer e identificar os principais termos no estudo dos riscos naturais. 

 Caracterizar os riscos naturais en función da súa orixe: endóxena, exóxena e extraterrestre. 

 Analizar en detalle algúns dos principais fenómenos naturais: terremotos, erupcións volcánicas, movementos de 

ladeira, inundacións e dinámica litoral. 

 Comprender e sinalar a distribución destes fenómenos naturais no noso país e saber onde hai maior risco. 

 Entender as cartografías de risco. 

 Valorar a necesidade de levar a cabo medidas de autoprotección  

 Analizar os principais fenómenos naturais que aconteceron durante o curso escolar. 

 

Bloque 8: Recursos minerais e enerxéticos e augas subterráneas. 

 B8.1. Comprender e diferenciar os conceptos de recursos renovables e non renovables, e identificar os tipos de 

recursos naturais de tipo xeolóxico. 

 B8.2. Clasificar os recursos minerais e enerxéticos en función da súa utilidade. 

 B8.3. Explicar o concepto de depósito mineral como recurso explotable, distinguindo os principais tipos de interese 

económico. 

 B8.4. Coñecer e identificar as etapas e as técnicas empregadas na exploración, na avaliación e na explotación 

sustentable dos recursos minerais e enerxéticos. 

 B8.5. Entender a xestión e protección ambiental como unha cuestión inescusable para calquera explotación dos 

recursos minerais e enerxéticos 

 B8.6. Explicar conceptos relacionados coas augas subterráneas, como acuíferos e os seus tipos, nivel freático, 

mananciais, resurxencias e os seus tipos, ademais de coñecer a circulación da auga a través dos materiais 

xeolóxicos. 

 B8.7. Valorar a auga subterránea como recurso e a influencia humana na súa explotación. Coñecer e indicar os 

posibles efectos ambientais dunha inadecuada xestión. 

 

Bloque 9: Xeoloxía de España. 

 Coñecer e identificar os principais dominios xeolóxicos de España: Varisco, oróxenos alpinos, grandes concas e 

Illas Canarias 

 Explicar a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e interpretar mapas e modelos gráficos 

que simulen a evolución da península, as illas e os mares que as rodean. 

 Explicar a historia xeolóxica de Iberia, as Baleares e as Canarias, e os eventos relacionados coa tectónica de placas. 

 Explicar a xeoloxía de Galicia como parte do dominio Varisco, resultado da historia xeolóxica do planeta e a 

tectónica de placas. 

 

Bloque 10: Xeoloxía de campo. 

 Coñecer e identificar as principais técnicas que se utilizan na xeoloxía de campo e manexar algúns 

instrumentos básicos.  

 Ler mapas xeolóxicos sinxelos dunha comarca ou rexión. 

 Observar os principais elementos xeolóxicos dos itinerarios. 

 Utilizar as principais técnicas de representación de datos xeolóxicos. 

 Integrar a xeoloxía local do itinerario na xeoloxía rexional  

 Recoñecer os recursos e procesos activos. 

 Entender as singularidades do patrimonio xeolóxico. 
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GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA 

SUPERAR A MATERIA 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Bioloxía e Xeoloxía  de 1º ESO 
 

Bloque 1.  

 Definir os termos do vocabulario científico máis frecuentes e expresarse oralmente e por escrito con claridade e 

corrección, empregando os termos de xeito rigoroso. 

 Buscar información de carácter científico, seleccionar e organizar a mesma a partir da utilización de diversas fontes 

para poder empregala ou comunicala. 

 Manexar e coidar os instrumentos e cumprindo as normas de seguridade. 

 Elaborar os informes das prácticas. 

 

Bloque 2. 

 Describir a organización do Sistema Solar e as características dos principais astros.  

 Relacionar a posición do planeta Terra no Sistema Solar coas súas especiais características que permiten o 

desenvolvemento da vida.  

 Establecer as características dos movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e as súas implicacións na vida cotiá. 

 Interpretar correctamente en gráficos e esquemas os fenómenos principais relacionados co movemento e a posición 

da Terra, da Lúa e do Sol. 

 Situar e describir as capas internas e externas do noso planeta explicando a importancia de cada unha delas 

 Recoñecer algunhas das propiedades e das características dos minerais e das rochas. 

 Distinguir as aplicacións máis frecuentes dos minerais e das rochas. 

 Identificar as capas que se diferencian na atmosfera. Distinguir cales son os principais gases que hai na atmosfera e 

a función que realiza cada un deles. 

 Recoñecer o fenómeno da contaminación atmosférica e os principais contaminantes que a causan. 

 Coñecer os efectos da contaminación atmosférica coas consecuencias que teñen para os seres vivos e o medio 

 Describir a importancia da auga para a existencia da vida. 

 Interpretar a distribución da auga na Terra, así como o ciclo da auga. 

 Valorar e identificar a necesidade de actuacións persoais e colectivas que potencien a redución do consumo da auga 

e a súa reutilización. 

 

Bloque 3. 

 Coñecer o concepto de biodiversidade e xustificar a súa importancia como fonte de recursos para o ser humano e 

para o mantemento do equilibrio da biosfera. 

 Identificar e recoñecer exemplares característicos dos grupos taxonómicos. 

 Discriminar as características xerais dos grandes grupos taxonómicos. 

 Recoñecer as características xerais que permiten distinguir e clasificar aos principais grupos de Invertebrados.  

 Recoñecer as características xerais que permiten distinguir e clasificar aos principais grupos de Vertebrados. 

 Identificar as etapas do proceso da nutrición autótrofa e relacionalas coa súa importancia para a vida. 

 Describir as características xerais das plantas, as súas funcións vitais e a súa clasificación. 

 Asociar as adaptacións que permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas, con especial 

atención aos galegos. 

 

Bloque 4. 

 Identificar os compoñentes dun ecosistema.  

 Identificar os factores desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema. 

 Recoñecer e valorar accións que preveñen a destrución ambiental. 

 

Bloque 5. 

 Utilizar diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a presentación das súas 

investigación. 
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 Valorar e respectar o traballo individual e en grupo.  

 Cooperar cos compañeiros do grupo, participando nas actividades e asumindo as responsabilidades de traballo que 

teñan. 

 Realizar pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu contorno, así como 

presentalos e defendelos na aula. 

 Elaborar un informe/resumo da investigación ou práctica. 

 

 

Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO 
Bloque 1. 

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

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico e utilizala para formar unha opinión propia, 

expresarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a saúde. 

 

Bloque 2. 

 Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e 

vexetal. 

 Recoñece  e describe a función  e a estrutura dos orgánulos celulares. 

 Recoñece a importancia de cada función vital. 

 Diferencia os  niveis de organización no ser humano e  a relación entre eles. 

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

 

 

Bloque 3. 

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

 Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. 

 Coñece e describe hábitos de vida saudable.  

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

doenzas. 

 Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

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

 Coñece os alimentos básicos da dieta mediterránea. 

 Coñece os principios dunha dieta equilibrada. 

 Identifica os principais trastornos da conduta alimentaria e relacinaos coa causa que os provoca. 

 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. 

 Coñece e explica os componentes e función dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu 

funcionamento. 

 Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas 

coas súas causas. 

 Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsables de cada 

proceso. 

 Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas. 

 Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas mais importantes. 

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

 Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándulas e que hormonas participan na súa 

regulación. 

 Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto. 

 Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 

 Coñece as principais doenzas de transmisión sexual. 

 

Bloque 4. 

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

 Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

 Coñece os tipos de  augas superficiais, e recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

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

 Identifica algunhas formas  de erosión e de sedimentación litoral. 
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 Identifica e define as principais formas glaciares. 

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

 Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran. 

 Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

 

Bloque 5. 

 Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das 

súas interaccións. 

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

 

 

Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO 
 

Bloque 1. 

 Compara a célula procariota e eucariota, a animal e a vexetal, recoñecendo a función dos orgánulos celulares. 

 Distingue os diferentes compoñentes do núcleo e a súa función.  

 Recoñece as partes dun cromosoma. 

 Recoñece as fases da mitose e meiose, diferenciando ambos os dous procesos e distinguindo o seu significado 

biolóxico.  

 Distingue os distintos ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.  

 Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, relacionándoo co concepto de xene.  

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

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

 Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana, resolvendo problemas prácticos de cruzamentos cun ou 

dous carácteres.  

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

 Identifica as enfermidades hereditarias máis frecuentes. 

 Describe as técnicas de clonación animal.  

 Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.  

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

 Recoñece e describe as fases da hominización . 

 

Bloque 2. 

 Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos temporais a escala e recoñecendo 

as unidades temporais na historia xeolóxica.  

 Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia 

da Terra, recoñecendo algúns animais e plantas características de cada era. 

 Relaciona algún dos fósiles guía máis característicos coa súa era xeolóxica. 

 Resolve problemas simples de datación relativa, aplicando os principios de superposición de estratos, superposición 

de procesos e correlación. 

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

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

 Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas.  

 Interpreta as consecuencias que teñen no relevo os movementos das placas.  

 Identifica as causas que orixinan os principais relevos terrestres.  

 Utilizar fontes de información apoiándose nas TIC, para elaborar e presentar as súas investigación 

 Participar, valorar e respecter o traballo Individual e en grupo 

 Deseñar pequenos traballos de investigación relacionados co programa da asignatura para presentalos e defendelos  

 na aula. 

 

Bloque 3. 

 Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes. 

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

 Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a adaptación co factor ou 

factores ambientais desencadeantes deste.  

 Recoñece os diferentes niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, valorando a importancia que teñen para a 
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vida en xeral o mantemento destas.  

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

 Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: contaminación, 

desertización, esgotamento de recursos...  

 Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sostible do planeta. 

 

 

 

Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bacharelato 

 

Bloque 1. 

 Describe as características que definen aos seres vivos: complexidade e función de nutrición, relación e 

reproducción, e coñece os principais niveis de organización abióticos e bióticos. 

 Identifica e clasifica os bioelementos e biomoleculas presentes nos seres vivos e coñece as características do átomo 

de carbono. 

 Explica a estructura da auga, relaciona as suas propiedades físico-químicas coas suas funciones biolóxicas, e coñece 

as formas nas que se atopan os sales minerais nos seres vivos e as súas funcións biolóxicas. 

 Coñece os principais glúcidos, a súa composición, estructura, funcións biolóxicas e a súa clasificación, e 

esquematiza un enlace O-glucosídico. Identifica os monómeros constituíntes dos gúcidos. 

 Coñece os principais lípidos, composición e funcións biolóxicas e a súa clasificación. 

 Identifica a fórmula xeral dun aminoácidos. Coñece a composición e funcións biolóxicas das proteínas. 

 Distingue aos nucleótidos como monómeros dos ácidos nucleicos, esquematiza a fórmula dun nucleótido e do 

enlace fosfodiéster, e explica a estructura de dobre hélice do ADN e dos distintos tipos de ARN. 

 

Bloque 2. 

 Distingue  células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas. 

 Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada orgánulo coas súas funcións. 

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

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

 

Bloque 3. 

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

 Relaciona imaxes co tecido ao que pertencen. 

 

Bloque 4. 

 Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 

 Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a abundancia de especies. 

 Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres vivos. 

 Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos en que se clasifican os seres vivos. 

 Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual como factores clave no aumento de 

biodiversidade. 

 Enumera as fases da especiación. 

 Define o concepto de endemismo ou especie endémica. 

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

 Enumera as principais causas de perda de biodiversidade. 

 

Bloque 5. 

 Describe a absorción da auga e os sales minerais. 

 Coñece e explica a composición do zume bruto. 

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

 Explica a composición do zume elaborado. 

 Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen. 

 Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias. 

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

 Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafitas e diferencia a orixe e as partes da semente e 

do froito. 
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Bloque 6. 

 Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nutrición e alimentación. 

 Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados. 

 Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función. 

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

 Define e explica o proceso da excreción. 

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

 Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 

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

 Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e diferencia as funcións do sistema nervioso 

somático e o autónomo. 

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

 Relaciona cada glándula endócrina coa hormona ou as hormonas máis importantes que segrega. 

 Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumenta as vantaxes e os inconvenientes de cada 

unha. 

 Distingue os tipos de reprodución sexual. 

 Distingue e compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 

 

Bloque 7. 

 Caracteriza os métodos de estudo do interior da Terra. 

 Resume a estrutura e composición do interior terrestre, distinguindo as súas capas en función da súa composición 

(modelo xeoquímico) e da súa mecánica( modelo xeodinámico). 

 Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as descontinuidades que permiten diferencialas. 

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

 

Bloque 8. 

 Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñece as estruturas resultantes da localización dos 

magmas en profundidade e en superficie. 

 Diferencia os tipos de rochas magmáticas, identifica as máis frecuentes. 

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

erupción volcánica. 

 Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 

 Clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia terrestre. 

  Describe as fases da diaxénese. 

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

 Distingue os elementos dunha dobra. 

 Identifica os elementos que constitúen unha falla. 

 

Bloque 9. 

 Realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

 Coñece os principais fósiles guía.  

 

 

Cultura Científica de 1º Bacharelato 
Bloque 2. 

 Xustifica a teoría da deriva continental a partir das probas xeográficas, paleontolóxicas, xeolóxicas e 

paleoclimáticas. 

 Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo oceánico e a actividade sísmica e volcánica nos 

bordes de las placas. 

 Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o vulcanismo e os terremotos. 

 Relaciona a existencia de diferentes capas terrestres coa propagación das ondas sísmicas a través de elas. 

 Coñece e explica as diferentes teorías acerca da orixe da vida na Terra. 

 Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da evolución das especies. 

 Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección natural.. 

 

Bloque 3. 

 Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e tratamento das enfermedades. 
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 Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, valorando o seu fundamento científico e os riscos que 

levan consigo. 

 Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para descubrir, desenvolver, ensaiar e comercializar os 

fármacos. 

 

Bloque 4. 

 Sabe situar a información xenética que posúe todo ser vivo, establecendo a relación jerárquica entre as distintas 

estruturas, desde o nucleótido ata os xenes responsables da herdanza. 

 Describe e analiza as aplicacións da inxeniería xenética na obtención de fármacos, transgénicos e terapias génicas. 

 Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferentes campos. 

 Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da súa capacidade xenerativa, e establece en cada 

caso as aplicacións principais. 

 Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, razoando a conveniencia ou non do seu uso. 

 

Bloque 5. 

 Recoñece a evolución histórica do computador en términos de tamaño e capacidade de proceso. 

 Explica como se almacena a información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos e 

memorias, valorando as vantaxes e inconvenientes de cada un deles. 

 Compara as prestaciones de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía analógica e outro na 

digital. 

 Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa información recibida dos sistemas de satélites 

GPS ou GLONASS. 

 Utiliza con propiedade conceptos específicamente asociados ao uso de Internet. 

 Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen. 

 Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais. 

 

 

Anatomía Aplicada de 1º Bacharelato 
 

Bloque 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. 

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

 

Bloque 2. 

 Diferencia os niveis de organización do corpo humano. 

 Describe a organización xeral do corpo humano utilizando diagramas e modelos. 

 Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando as súas características máis salientables. 

 Localiza os órganos e sistemas e relaciónaos coa súa función. 

 

Bloque 3. 

  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. 

 Diferencia 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. 

 Diferencia os tipos de músculo en relación coa súa función. 

 Identifica os ósos, as articulacións e os músculos principais implicados en diversos movementos, utilizando a 

terminoloxía axeitada. 

  Identifica as alteracións máis importantes derivadas do mal uso postural e propón alternativas saudables. 

 Controla a súa postura e aplica medidas preventivas na execución de movementos propios das actividades artísticas, 

e valora a súa influencia na saúde 

 Identifica as principais patoloxías e lesións relacionadas co sistema locomotor nas actividades artísticas, e xustifica 

as súas causas principais. 

 Analiza posturas e xestos motores das actividades artísticas, aplicando os principios de ergonomía, e propón 

alternativas para traballar de forma segura e evitar lesións. 

 

Bloque 4. 
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 Describe a estrutura e a función do sistema cardiovascular explicando a regulación e a integración de cada 

componente. 

 Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a capacidade pulmonar coa actividade física asociada a actividades 

artísticas de diversa índole. 

 Identifica as principais patoloxías que afectan ao sistema cardiopulmonar en relación coas causas máis habituais e 

cos seus efectos nas actividades artísticas. 

 Identifica as principais patoloxías que afectan o aparello de fonación en relación coas causas máis habituais. 

 Recoñece hábitos e costumes saudables para o sistema cardiorrespiratorio e o aparello de fonación. 

 

Bloque 5. 

 Describe os procesos metabólicos de produción de enerxía polas vías aeróbica e anaeróbica. 

 Xustifica o papel do ATP como transportador da enerxía libre. 

 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. 

 Distingue os procesos que interveñen na dixestión dos alimentoa  e na absorción de nutrientes vinculándoos coas 

estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

 Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non enerxéticos, en relación cunha dieta equilibrada. 

 Elabora dietas equilibradas, calculando o balance enerxético entre inxestión e actividade e argumenta a súa 

influencia na saúde e no rendemento físico. 

 Recoñece hábitos alimentarios saudables e prexudiciais para a saúde, e saca conclusións para o seu benestar persoal. 

 Identifica os principais trastornos do comportamento nutricional e argumenta os efectos que teñen para a saúde. 

 

Bloque 6. 

 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. 

 Analiza o proceso de termorregulación e de regulación de augas e sales en relación coa actividade física. 

 

Bloque 7. 

 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. 

 

Bloque 8. 

 Describe a estrutura e a función dos pulmóns, detallando o intercambio de gases que ten lugar neles e a dinámica de 

ventilación pulmonar asociada. 

 Identifica os órganos respiratorios implicados na declamación e no canto. 

 Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación e describe as interaccións entre as estruturas que o integran. 

 

 

Bioloxía  de 2º Bacharelato 
 

 

Bloque 1.  

 Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa proporción e coa súa función biolóxica 

 Describir técnicas e métodos físicos e químicos que permiten o illamento das moléculas e a súa contribución ao 

avance da  

 Experimentación. 

 Clasificar os tipos de bioelementos e relacionar cada un coa súa proporción e función biolóxica. 

 Discriminar  os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas inorgánicas e orgánicas presentes nos 

seres vivos. 

 Relacionar  a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas. 

 Distinguir  os tipos de sales minerais, e relaciona a composición coa función. 
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 Contrastar e realizar experiencias dos procesos de difusión, osmose e diálise, e interpreta a súa relación coa 

concentración salina das células. 

 Recoñece e clasificar os tipos de biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa composición química coa súa estrutura e 

coa súa función. 

 Deseñar e realizar  experiencias identificando en mostras biolóxicas a presenza de moléculas orgánicas. 

 Contrastar  e relacionar os procesos de diálise, centrifugación e electroforese, e interpreta a súa relación coas 

biomoléculas orgánicas. 

 Identificar  os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a síntese das macromoléculas: enlaces O-

glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e enlace O-nucleosídico. 

 Describir a composición e a función das principais biomoléculas orgánicas. 

 Contrastar  o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e relacionar as súas propiedades coa súa 

función catalítica. 

 Identificar  os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función coas doenzas que preveñen. 

 

Bloque 2. 

 Comparar unha célula procariota con unha eucariótica, e identificar os orgánulos citoplasmático presentes nelas. 

 Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñecer as súas estructuras. 

 Analizar  a relación entre a composición química, a estrutura e a ultraestructura dos orgánulos celulares, e a súa 

función 

 Identificar as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que acontecen en cada unha. 

  Recoñecer en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose, e indicar os acontecementos básicos que 

se producen en cada unha. 

 Establecer as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e meiose. 

 Resumir a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da variabilidade xenética e a posibilidade de 

evolución das especies. 

 Comparar e distinguir os tipos e os subtipos de transporte a través das membranas, e explicar detalladamente as 

características de cada un. 

 Definir e interpretar os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os intercambios enerxéticos asociados a eles. 

 Situar, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada un destes procesos, e diferenciar en cada 

caso as rutas principais de degradación e de síntese, e os encimas e as moléculas máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Contrastar as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establecer a súa relación co seu rendemento enerxético. 

 Valorar a importancia das fermentacións en numerosos procesos industriais, e recoñecer as súas aplicacións. 

 Identificar  e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos. 

 Localizar a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e destacar os procesos que teñen lugar. 

  Contrastar a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da vida na Terra. 

 Valorar o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 

 

Bloque 3. 

 Describir a estrutura e a composición química do ADN, e recoñecer  a súa importancia biolóxica como molécula 

responsable do almacenamento, a conservación e a transmisión da información xenética. 

 Diferenciar  as etapas da replicación e identificar  os encimas implicados nela. 

 Establecer  a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. 

 Diferenciar os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos de transcrición e tradución. 

 Recoñece e indica as características fundamentais do código xenético, e aplica ese coñecemento á resolución de 

problemas de xenética molecular. 

 Interpretar  e explicar  esquemas dos procesos de replicación, transcrición e tradución. 

 Resolver  exercicios prácticos de replicación, transcrición e tradución, e de aplicación do código xenético. 

 Identificar e distinguir os encimas principais relacionados cos procesos de transcrición e tradución. 

 Describir o concepto de mutación e establecer  a súa relación cos fallos na transmisión da información xenética. 

 Clasificar as mutacións e identificar  os axentes mutaxénicos máis frecuentes. 

 Asociar  a relación entre a mutación e o cancro, e determinar  os riscos que implican algúns axentes mutaxénicos. 

 Destacar  a importancia das mutacións na evolución e na aparición de novas especies. 

 Resumir e realizar  investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos procesos de manipulación xenética para a 

obtención de organismos transxénicos. 

 Recoñecer  e indicar  os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano e as súas aplicacións en enxeñaría 

xenética, e valorar  as súas implicacións éticas e sociais. 
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 Analizar e predecirí aplicando os principios da xenética mendeliana, os resultados de exercicios de transmisión de 

caracteres autosómicos, caracteres ligados ao sexo e influídos polo sexo. 

 Argumentar evidencias que demostran o feito evolutivo. 

 Identificar  os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e compara as súas diferenzas. 

 Distinguir os factores que inflúen nas frecuencias xénicas. 

 Comprender  e aplicar  modelos de estudo das frecuencias xénicas na investigación privada e en modelos teóricos. 

 Ilustrar a relación entre mutación e recombinación, o aumento da diversidade e a súa influencia na evolución dos 

seres vivos. 

 Distinguir tipos de especiación e identifica os factores que posibilitan a segregación dunha especie orixinal en dúas 

especies diferentes. 

 

Bloque 4.  

 Clasificar  os microorganismos no grupo taxonómico ao que pertencen. 

 Analizar  a estrutura e a composición dos microorganismos e relaciónalas coa súa función. 

 Describir técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e o estudo dos microorganismos para a 

experimentación biolóxica. 

 Recoñecer  e explicar o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

 Relacionar os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas doenzas que orixinan. 

 Analizar a intervención dos microorganismos en numerosos procesos naturais e industriais, e as súas numerosas 

aplicacións. 

 Recoñecer  e identificar os tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de interese industrial. 

 Valorar  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 

 

Bloque 5. 

 Analizar os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identificar os tipos de resposta inmunitaria. 

 Describir as características e os métodos de acción das células implicadas na resposta inmune. 

 Comparar as características da resposta inmune primaria e secundaria. 

 Definir os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñecer a estrutura e a composición química dos anticorpos. 

 Clasificar  os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resumir as características de cada un. 

 Destacar  a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de acción da resposta inmunitaria e asóciala coa 

síntese de vacinas e soros. 

 Resumir as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e analizar  as diferenzas entre alerxias e 

inmunodeficiencias. 

 Describir o ciclo de desenvolvemento do VIH 

 Clasificar e citar exemplos das doenzas autoinmunes máis frecuentes, así como os seus efectos sobre a saúde. 

 Recoñecer  e valorar  as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría xenética para a produción de anticorpos 

monoclonais. 

 Describir  os problemas asociados ao transplante de órganos, e identificar  as células que actúan 

 Describir os tipos de transplantes. 

 

.  

Xeoloxía de 2º Bacharelato 
 

 

Bloque 1. 

 Comprende a importancia da xeoloxía na sociedade, e coñece e valora o traballo dos/das xeólogos/as en distintos 

ámbitos sociais. 

 Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes e procura respostas para un pequeno proxecto 

relacionado coa xeoloxía. 

 Comprende o significado de tempo xeolóxico e utiliza principios fundamentais da xeoloxía, como a horizontalidade, 

a superposición, o actualismo e o uniformismo. 

 Interpreta algunhas manifestacións do dinamismo terrestre como consecuencia da tectónica de placas. 

 Analiza información xeolóxica da Lúa e doutros planetas do Sistema Solar, e compáraa coa evolución xeolóxica da 

Terra. 

 Identifica manifestacións da xeoloxía no ámbito diario, coñecendo usos e aplicacións desta ciencia na economía, na 

política, no desenvolvemento sustentable e na protección ambiental. 
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Bloque 2. 

 Identifica as características que determinan a materia mineral, por medio de actividades prácticas con exemplos de 

minerais con propiedades contrastadas, relacionando a utilización dalgúns minerais coas súas propiedades. 

 Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas súas características fisicoquímicas, e recoñece por medio dunha 

práctica de visu algúns dos minerais máis comúns. 

 Compara as situacións en que se orixinan os minerais, elaborando táboas segundo as súas condicións fisicoquímicas 

de estabilidade, e coñece algúns exemplos de evolución e transformación mineral por medio de diagramas de fases. 

 Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos en que se forman os minerais e as rochas, e identifica algún 

minerais como característicos de cada proceso xeolóxico de formación. 

 

Bloque 3. 

 Explica o concepto de rocha e as súas principais características. 

 Identifica mediante unha proba visual, en fotografías e/ou con espécimes reais, variedades e formacións de rochas, 

realizando exercicios prácticos na aula e elaborando táboas comparativas das súas características. 

 Describe a evolución do magma segundo a súa natureza, utilizando diagramas e cadros sinópticos. 

 Comprende e describe o proceso de formación das rochas sedimentarias, desde a meteorización da área fonte, 

pasando polo transporte e o depósito, á diaxénese, utilizando unha linguaxe científica axeitada ao seu nivel 

educativo. 

 Comprende e describe os conceptos de facies sedimentarias e medios sedimentarios, identificando e localizando 

algunhas sobre un mapa e/ou no seu ámbito xeográficoxeolóxico. 

 Comprende o concepto de metamorfismo e os seus tipos, asociándoos ás condicións de presión e temperatura, e é 

quen de elaborar cadros sinópticos comparando os devanditos tipos. 

 Comprende o concepto de fluídos hidrotermais, localizando datos, imaxes e vídeos na rede sobre fumarolas e 

géysers actuais, e identifica os depósitos asociados. 

 Comprende e explica os fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e hidrotermais en relación coa tectónica de 

placas. 

 

Bloque 4.  

 Compara, en diferentes partes do planeta, o mapa simplificado de placas tectónicas con outros máis actuais 

achegados pola xeoloxía e a xeodesia. 

 Coñece canto e como se moven as placas tectónicas, e utiliza programas informáticos de uso libre para coñecer a 

velocidade relativa do seu centro docente (ou outro punto de referencia) respecto ao resto de placas tectónicas. 

 Entende e explica por que se moven as placas tectónicas e que relación ten coa dinámica do interior terrestre. 

 Comprende e describe como se deforman as rochas. 

 Coñece as principais estruturas xeolóxicas. 

 Coñece e describe as principais características dos modelos de oróxenos. 

 Explica os principais trazos do relevo do planeta e a súa relación coa tectónica de placas. 

 Comprende e explica a relación entre a tectónica de placas, o clima e as variacións do nivel do mar. 

 Coñece e argumenta como a distribución de rochas, a escala planetaria, está controlada pola tectónica de placas. 

 Relaciona as principais estruturas xeolóxicas (dobras e fallas) coa tectónica de placas. 

 Comprende e describe a distribución da sismicidade e o vulcanismo no marco da tectónica de placas. 

 Entende como evoluciona o mapa das placas tectónicas ao longo do tempo e visualiza, a través de programas 

informáticos, a evolución pasada e futura das placas. 

 

Bloque 5. 

 Comprende e analiza como os procesos externos transforman o relevo. 

 Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e a biosfera (incluída a acción antrópica). 

 Analiza o papel da radiación solar e da gravidade como motores dos procesos xeolóxicos externos. 

 Diferencia os tipos de meteorización. 

 Coñece os principais procesos edafoxenéticos e a súa relación cos tipos de solos. 

 Identifica os factores que favorecen ou dificultan os movementos de ladeira e coñece os seus principais tipos. 

 Coñece a distribución da auga no planeta, e comprende e describe o ciclo hidrolóxico. 

 Relaciona os procesos de escoamento superficial e as súas formas resultantes. 

 Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, asociándoas co seu proceso correspondente. 

 Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas resultantes co seu proceso correspondente. 

 Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica. 

 Sitúa a localización dos principais desertos. 

 Relaciona algúns relevos singulares co tipo de rocha. 



IES Álvaro Cunqueiro Programación Xeral do CURSO 2020-2021 

  Departamento de Ciencias da Natureza 
 

 167 

 Relaciona algúns relevos singulares coa estrutura xeolóxica. 

 A través de fotografías ou de visitas con Google Earth a diferentes paisaxes locais ou rexionais, relaciona o relevo 

cos axentes e os procesos xeolóxicos externos. 

 

Bloque 6. 

 Argumenta sobre a evolución do concepto de tempo xeolóxico e a idea da idade da Terra ao longo de historia do 

pensamento científico. 

 Entende e desenvolve a analoxía dos estratos como as páxinas do libro onde está escrita a historia da Terra. 

 Coñece a orixe dalgunhas estruturas sedimentarias orixinadas por correntes (ripples e estratificación cruzada) e 

bioxénicas (galerías e pistas), e utilízaas para a reconstrucción paleoambiental. 

 Coñece e utiliza os métodos de datación relativa e das interrupcións no rexistro estratigráfico a partir da 

interpretación de cortes xeolóxicos e correlación de columnas estratigráficas. 

 Coñece as unidades cronoestratigráficas, e amosa o seu manexo en actividades e exercicios. 

 Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos e xeolóxicos que aconteceron nas diferentes era xeolóxicas, e 

confecciona resumos explicativos ou táboas. 

 Relaciona fenómenos naturais con cambios climáticos, e valora a influencia da actividade humana. 

 

Bloque 7.  

 Coñece e utiliza os principais termos no estudo dos riscos naturais: risco, perigo, vulnerabilidade e custo. 

 Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos en función da súa orixe endóxena, exóxena ou extraterrestre. 

 Analiza casos concretos dos principais fenómenos naturais que acontecen no noso país: terremotos, erupcións 

volcánicas, movementos de ladeira, inundacións e dinámica litoral. 

 Coñece os riscos máis importantes no noso país e relaciona a súa distribución con determinadas características de 

cada zona. 

 Interpreta as cartografías de risco. 

 Coñece e valora as campañas de prevención e as medidas de autoprotección. 

 Analiza e comprende os principais fenómenos naturais acontecidos durante o curso no planeta, o país e o seu ámbito 

local. 

 

Bloque 8. 

 Coñece e identifica os recursos naturais como renovables ou non renovables. 

 Identifica a procedencia dos materiais e dos obxectos que o/a rodean, e realiza unha táboa sinxela onde se indique a 

relación entre a materia prima e os materiais ou obxectos. 

 Localiza información na rede de diversos tipos de depósitos, e relaciónaos con algún dos procesos xeolóxicos 

formadores de minerais e de rochas. 

 Elabora táboas e gráficos sinxelos a partir de datos económicos de explotacións mineiras, estima un balance 

económico e interpreta a evolución dos datos. 

 Compila información ou visita algunha explotación mineira concreta, e emite unha opinión crítica fundamentada 

nos datos obtidos e/ou nas observacións realizadas. 

 Coñece e relaciona os conceptos de augas subterráneas, nivel freático, resurxencias de auga e circulación da auga. 

 Comprende e valora a influencia humana na xestión as augas subterráneas, expresando a opinión sobre os efectos 

desta en medio. 

 

Bloque 9. 

 Coñece a xeoloxía básica de España identificando os principais dominios sobre mapas físicos e xeolóxicos. 

 Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e utiliza a tecnoloxía da información 

para interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a evolución da península, as illas e os mares que as rodean. 

 Coñece e enumera os principais acontecementos xeolóxicos que aconteceron no planeta, que estean relacionados 

coa historia de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

 Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou comunidade autónoma) cos principais dominios xeolóxicos, a 

historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas. 

 

Bloque 10. 

 Utiliza o material de campo (martelo, caderno, lupa e compás). 

 Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas e imaxes de satélite, que contrasta coas observacións no campo. 

 Coñece e describe os principais elementos xeolóxicos do itinerario. 

 Observa e describe afloramentos da zona. 

 Recoñece e clasifica mostras de rochas, minerais e fósiles da zona. 
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 Utiliza as principais técnicas de representación de datos xeolóxicos (columnas estratigráficas, cortes xeolóxicos 

sinxelos e mapas xeotemáticos). 

 Reconstrúe a historia xeolóxica da rexión e identifica os procesos activos. 

 Coñece e analiza os seus principais recursos e riscos xeolóxicos. 

 Comprende a necesidade de apreciar, valorar, respectar e protexer os elementos do patrimonio xeolóxico. 
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AVALIACIÓN 
 
 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos/as terá un carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos 

procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe. Para realizar a avaliación teranse en conta os criterios de 

avaliación e estándares de aprendizaxe indicados na programación. Avaliarante tanto as aprendizaxes do alumnado 

como os procesos de ensino e a propia práctica docente, para o que esta programación establecerá o procedemneto 

correspondente. 
 

 

Avaliación inicial na ESO 
 

Ao inicio do curso escolar, os profesores aplicarán distintos intrumentos de avaliación como cuestionarios e/ ou 

actividades relativas a comprensión de textos, exposición de información, manexo de vocabulario científico, 

presentacións orais, dominio da linguaxe oral e escrita, etc. Tamén observaremos a asistencia regular ao centro, traída 

do material escolar necesario, realización das tarefas plantexadas e o cumprimento das normas de convivencia. 

As conclusións obtidas trala corrección das mesmas serán reflectidas e recollidas nas reunións de departamento 

pertinentes así como nas respectivas sesións de avaliación inicial plantexadas pola xefatura de estudos, contando nas 

mesmas coa participación e asesoramento dos representantes dos Departamento de Orientación. 

 

Descrición do grupo despois da avaliación inicial  

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento do grupo como conxunto, senón que tamén proporciónanos 

información de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:  

 Identificar alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias non seu 

proceso de aprendizaxe. (Deber ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e 

con necesidades non diagnosticadas pero que requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia 

familiar, etc.). 

 Saber as medidas organizativas que hai que adoptar. (Planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de 

tempos de grupo para favorecer a intervención individual). 

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que hai que adoptar, así como sobre os recursos que se van 

empregar. 

 Fixar o modo no que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que 

interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

 

 

Procedementos de avaliación 
 

 Observación sistemática 

 Análise das tarefas e das realizacións ou producións individuais e colectivas dos alumnos/as. 

 Interrogación directa e interacción constante co alumnado,preguntando e indagando aquelo que desexamos coñecer 

na aula, referido aos contidos máis relevantes. 

 Valoración cuantitativa(calificacións) 

 

 

Instrumentos de avaliación 
 

Os instrumentos de recollida de información que se van a utilizar son os seguintes: 

 Probas para medir os contidos e competencias. 

 Proba inicial. 

 Probas de contidos  e competencias (escritas ou orais), preferentemente, ao remate de cada tema. 

 Rúbricas  

  Observación na aula e no laboratorio do traballo, habilidades, valores, … como:  

 Coidado e respeto polo material e interés no traballo,  

 Habilidades e destrezas no traballo experimental,  

 Puntualidade. 

 Participación positiva na clase e adecuación das respostas,etc. 

 Realización das tarefas encomendadas en tempo e forma.  
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 Debates  

 Caderno de traballo no que se reflexarán as actividades realizadas e os apuntamentos tomados en clase. O caderno 

debe estar actualizado. Nos dará información sobre: 

  Expresión escrita (rigor, precisión, soltura na linguaxe, ortografía, etc),  

 Presentación (organización, limpeza e claridade). 

 Comprensión e desenvolvemento das actividades,  

 Uso de fontes de información, hábitos de traballo,  

 Capacidade para elaborar esquemas e resumos.  

 Realización das tarefas encomendadas. 

 Corrección  

 Traballos escritos e/ou expostos, que poden constituír un magnífico recurso para valorar a súa capacidade de 

organizar a información, de usar a terminoloxía científica con precisión e o seu dominio das técnicas de 

comunicación 

 Traballos de equipo:  

 Capacidade de traballar de forma colaborativa 

 Respecto hacia as opinións dos compañeiros 

 Comunicación adecuada cos compañeiros 

 Resolución de conflitos 

 Iniciativa 

 Elaboracións multimedia: 

 Uso axeitado e guiado do computador e algunha ferramenta telemática. 

 Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información sinxela ou para resolver 

unha actividade. 

 Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha). 

 Grao de elaboración da resposta. 

 Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos de Internet. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

As porcentaxes en que contribúen os instrumentos de avaliación mencionados anteriormente á cualificación global son 

os seguintes: 

 

Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO 
 70%  Valoración das probas escritas.  

 En cada trimestre realizaránse probas parciais relativas a aspectos da materia que se teña explicada ata ese 

momento.   

 Farase media aritmética entre as probas realizadas. 

 En cada unha das probas haberá sempre unha pregunta de “terminoloxía” da materia dada. 

 10%  Realización de tarefasa traves da aula dixital. Participación na aula. 

 20%  Prácticas. Proxectos. Traballos de investigación. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 

 50%  Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10%  Participación na clase virtual. 

 20%  Realización de exercicios mandados e entregados na aula virtual no periodo indicado. 

 20%  Prácticas. Proxectos. Traballos de investigación mandados a través da aula virtual. 

 

Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO 
 70%  Valoración das probas escritas.  

 En cada trimestre realizaránse probas parciais relativas a aspectos da materia que se teña explicada ata ese 

momento.   

 Farase media aritmética entre as probas realizadas. 

 20%  Proxecto. Traballo de investigación (un por avaliación). 

 10% Traballo diario na aula. Tarefas encomendadas fóra da aula a trves da aula virtual. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 

 60%  Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10%  Participación na clase virtual. 

 20%  Realización de exercicios mandados e entregados na aula virtual no periodo indicado. 

 10%  Prácticas. Proxectos. Traballos de investigación mandados a través da aula virtual. 

 

Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO 
 80%  Valoración das probas escritas.  

 En cada trimestre realizaránse dúas probas parciais dos contidos desenvolvidos, das que se fará media aritmética.  

 10%  Proxectos. Traballos de investigación. 

 10% Traballo diario na aula. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 

 60%  Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10%  Participación na clase virtual. 

 20%  Realización de exercicios mandados e entregados na aula virtual no periodo indicado. 

 10%  Prácticas. Proxectos. Traballos de investigación mandados a través da aula virtual. 

 

Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bacharelato 
 90%  Valoración das probas escritas.  

 Realizaránse probas parciais dos contidos desenvolvidos, das que se fará media aritmética.  

 Realizaranse recuperacións de cada proba. 

 Aquel alumno/a que non deba realizar ningunha proba de recuperación terá un punto adicional na nota final de 

xuño. 

 10%  Proxectos. Traballos de investigación. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 
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 70%  Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10%  Participación na clase virtual. 

 20%  Realización do taraballo mandado e entregado na aula virtual no periodo indicado. 

 

Cultura Científica de 1º Bacharelato 
 50 %: Corresponderá a unha proba por avaliación con preguntas sobre contidos explicados polo profesorado na 

clase e unha pregunta sobre o traballo realizado no trimestre. 

 40 %: Corresponde á realización dun traballo en Power Point sobre un tema asignado que deberá expoñer . 

 10%: Traballos realizados na aula. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 

 40%  Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10%  Participación na clase virtual. 

 50%  Realización de traballos mandados e entregados na aula virtual no periodo indicado. 

 

Anatomía Aplicada de 1º Bacharelato 
 60 %: Corresponderá a probas con preguntas sobre contidos desenvolvidos durante o trimestre.Estas probas farán 

media entre elas. 

 20 %: Corresponde á realización de traballos escritos e/ou en Power Point sobre algún tema/s relacionado cos 

contidos dese trimestre. 

 15%: Exposición oral sobre o traballo/os realizados no trimestre. 

 5%: Traballo diario na aula. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 

 60%  Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10%  Participación na clase virtual. 

 30%  Realización de traballos mandados e entregados na aula virtual no periodo indicado. 

 

Bioloxía de 2º Bacharelato 
 100 %: Corresponderá a probas con preguntas segundo o esquema de selectividade. Estas probas farán media entre 

elas.  

 Realizaranse recuperacións de cada proba. 

 Aquel alumno/a que non deba realizar ningunha proba de recuperación terá un punto adicional na nota final de 

xuño. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 

 60%  Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10%  Participación na clase virtual. 

 30%  Realización de traballos mandados e entregados na aula virtual no periodo indicado. 

 

Xeoloxía de 2º Bacharelato 
 100 %: corresponderá a probas con preguntas segundo o esquema de selectividade. Estas probas farán media entre 

elas.  

 Realizaranse recuperacións de cada proba. 

 Aquel alumno/a que non deba realizar ningunha proba de recuperación terá un punto adicional na nota final de 

xuño. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 

 60%  Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10%  Participación na clase virtual. 

 30%  Realización de traballos mandados e entregados na aula virtual no periodo indicado. 

 

Para todas as materias do departamento 
 A nota de cada avaliación corresponderá a unha media ponderada entre as notas das fases presenciais e as 

recollidas durante o confinamento cuxo porcentaxe dependerá da duración temporal de cada unha delas. 

 En calquera dos cursos, tanto da ESO como de  Bacharelato, non se aplica avaliación continua (acumulación da 

materia explicada nas avaliacións anteriores), polo cal a súa nota final será a media aritmética das tres avaliacións. 

Por este motivo podería darse o caso de que a cualificación da 3ª avaliación poidera ser superior á súa nota media da 
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avaliación final ordinaria de final de curso. 

 Haberá recuperacións trimestrais. 

 O alumno/a que, por distintas razóns non  poida acudir a algún exame, deberá xustificar  a súa ausencia ou  retraso 

con algún documento oficial acreditativo. A falta de asistencia non xustificada a unha proba non dará dereito á 

repetición da mesma , pero terá a oportunidade  de realizar esa proba escrita nas convocatorias oficiais establecidas 

pola dirección do centro. 

 As condutas dos alumnos, tanto de ESO como de Bacharelato, que supoñan copiar nos exames (dun libro, apuntes, 

chuletas, teléfono móvil ou  utilizando calquera  outro medio electrónico) suporán un cero nesa proba.. 

 

Recuperación dunha avaliación parcial  
 Para recuperar unha avaliación parcial:  Deberán realizar unha proba escrita os alumnos avaliados con menos  de 5 

na avaliación. A materia será a mesma que entrou na avaliación. Os alumnos que non entregaron un traballo 

obrigatorio, deberán entregar tamén o traballo.  

 Debido a que a proba de recuperación tende a primar os estándares mínimos, a nota obtida unha vez feita a proba de 

recuperación será multiplicada x 0,8 (excepto 2º BAC). 

 Se na proba obtén una nota igual ou maior que 5, o resultado así calculado non poderá tampouco ser inferior a 5.  

 

Final ordinaria de xuño 
 Aqueles alumnos que teñan 1 avaliación suspensa, unha vez feita a recuperación correspondente, poderán realizar 

un exame en Xuño para superala. O resultado desta proba multiplícase por 0,8 (excepto en 2º BAC) antes de facer 

media coas avaliacións aprobadas para calcular a nota final. Se na proba obtén una nota igual ou  maior que 5, o 

resultado así calculado non poderá tampouco ser inferior a 5. 

 No caso de facer unha proba de recuperación final de toda a materia en xuño, ao igual que no caso anterior a nota 

final multiplícase por 0,8. Se na proba obtén una nota igual ou  maior que 5, o resultado así calculado non poderá 

tampouco ser inferior a 5. 

 

Final extraordinaria de setembro. 
 Aqueles alumnos que non foran avaliados positivamente en xuño realiarán unha proba escrita única con toda a 

materia no mes de setembro. O resultado desta proba multiplícase por 0,7 para calcular a nota final (se na proba 

obtén una nota igual ou  maior que 5,  o resultado así calculado non poderá tampouco ser inferior a 5). A proba 

axustarase aos contidos (grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe para superar a materia).  

 Iso implicaría que a nota máxima sería un 7 nas probas extraordinarias de setembro, así como nas probas de 

pendentes ou dos alumnos con ACIs (pois todas versan sobre contidos mínimos (grao mínimode consecución dos 

estándares de aprendizaxe para superar a materia). 

 Para evitar esta situación,ditas probas de setembro constarán de dúas partes, unha de contidos mínimos, coa que 

poden acadar un máximo de 7 puntos; e outra de contidos máis específicos (pero acordes co PC para o devandito 

nivel educativo) valorada nos restantes 3 puntos. Así poderían  conseguir ata  un máximo de dez puntos nas probas 

extraordinarias de setembro. 

 Calquera alumno/a que non acadase un cinco na parte do exame correspondente aos contidos mínimos podería 

compensala coa parte de contidos máis específicos e non mínimos. 

 No caso de Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO entregarase un dossier de traballo con preguntas e exercicios para 

realizar nos meses de xullo e agosto. Este traballo deberá ser presentado o día do exame. A probqa escrita versará 

sobre as preguntas de dito cadernillo. 

 

 

Criterios para a consideración de abandono da materia 
A efectos de promoción e titulación considerarase que un alumno abandonou a materia cando cumpra algún dos 

seguintes criterios: 

 Faltar a clase sen xustificar según se contempla no Reglamento de Réxime Interior. 

 Non realizar os exames de avaliación ou entregar os exames en branco. 

 Non entregar os traballos obrigatorios e tarefas ao longo do curso. 
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PROGRAMA DE REFORZO PARA A 

SUPERACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Materias pendentes na ESO 
 

Para superar as materias pendentes os alumnos terán que realizar un dossier de actividades e faran un examen tomando 

como referencia os contidos mínimos da materia. 

 

Para a avaliación establécese o seguinte procedemento: 

 O Departamento entregará ao alumnado a comezos de curso (non máis tarde do 25 de outubro) e a través da 

aula virtual, un plan de traballo cos contidos mínimos esixibles, o modo de avaliación, as actividades 

recomendadas e a bibliografía recomendada. 

 O devandito plan virá desglosado por temas ou unidades. 

 O alumnado debe entregar todas as actividades o día do exame. 

 Realizarase un único examen de toda a materia. 

 Os alumnos disporán ao longo do curso  de dúas convocatorias segundo o calendario que estableza Xefatura de 

Estudos. 

 

Dossier de actividades: 

- A calificación do dossier contribúe ao 40% da nota. 

-  Será necesario acadar un mínimo do 50% do valor total do dossier para poder facer media coa proba escrita. 

- Será obrigatoria a entrega do dossier de actividades nas datas establecidas polo departamento. 

-  Non se recollerán as actividades realizadas fóra do prazo marcado 

Proba escrita: 

- A calificación do exame contribúe ao 60% da nota. 

- O alumno deberá acadar un mínimo do 40% do valor total da proba para poder facer nota media. 

- As preguntas do exame axusteranse ás propostas nas actividades. 

- A proba deberá realizarse nas datas establecidas. 

 

No caso de non superar a materia pendente coas probas anteriores, os alumnos terán dereito á proba 

extroordinaria de setembro. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 

 70%  Calificación do dossier. 

 30%  Realización dunha proba a través da aula virtual. 

 

Observación : 

O alumnado que acceda a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento con materias pendentes de cursos 

anteriores realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recuperalas ao longo do desenvolvemento do 

programa, e a avaliación será competencia do profesorado que o imparta, coa colaboración dos departamentos 

implicados. 

 

Materias pendentes no Bacharelato 
 

Para superar as materias pendentes os alumnos terán que realizar un examen tomando como referencia os contidos 

mínimos da materia. Para a avaliación establécese o seguinte procedemento: 

 O Departamento entregará ao alumnado a comezos de curso (non máis tarde do 25 de outubro) e a través da 

aula virtual, un plan de traballo cos contidos mínimos esixibles, o modo de avaliación, as actividades 

recomendadas e a bibliografía recomendada. 

 O devandito plan virá desglosado por temas ou unidades. 

 Realizarase un único examen de toda a materia. Os alumnos disporán de dúas convocatorias segundo o calendario 

que estableza Xefatura de Estudos. 

 Se o alumno non superase a materia pendente en estas convocatorias poderase presentar á convocatoria 

extraordinaria de Setembro, que consistirá na realización dunha proba escrita. O resultado desta proba multiplícase 
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por 0,7 para calcular a nota final(o resultado así calculado non poderá tampouco ser inferior a 5). A proba 

axustarase aos contidos mínimos de todo o curso. 

 

Durante o tempo de confinamentoaxustaranse do seguinte xeito: 

 70%  Calificación do dossier. 

 30%  Realización dunha proba a través da aula virtual. 
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PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR 

COÑECEMENTOS PREVIOS NO BAC 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Para os alumnos que, por diversas circunstancias cursen Bioloxía ou  Xoloxía de 2º de Bacharelato sen ter superada 

ou cursada a Bioloxía-Xeoloxía de 1º de Bacharelato seguírase o seguinte procedemento: 

 

 O alumno/a deberá cubrir e asinar unha solicitude de “acreditación da materias de Bioloxía e Xeoloxía                                                     

I de Bacharelato”. Previamente será informado dos seus dereitos e obrigas en relación a esa  solicitude, asumindo as 

consecuencias desa decisión a efectos académicos e legais. 

 Deberá  realizar unha proba, en relación aos contidos mínimos e necesarios para seguir con aproveitamento a nova 

materia de II-Bacharelato na que se matriculou/matriculará. 

 No caso de considerarse  NON APTO, non resultará acreditado para cursar a materia de II-Bacharelato, polo que 

deberá matricularse da correspondente materia de I-Bacharelato, que figurará no seu expediete como pendente. 

Neste caso, seguiranse os mesmos procedementos que se aplican ao alumnado con materias pendentes. Tamén 

observaremos o respecto da asistencia regular ao centro, traída do material escolar necesario, realización das tarefas 

plantexadas e o cumplimento das normas de convivencia. 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

A organización do proceso de ensino e aprendizaxe esixe adoptar estratexias didácticas e metodolóxicas que orienten a 

intervención educativa e que respondan a unha regra básica: a necesidade de que os alumnos e as alumnas realicen 

aprendizaxes significativas e funcionais e que poden resumirse nos seguintes aspectos: 

 Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativas. 

 Incrementar a actividade manipulativa, emotiva e cognitiva do alumnado. 

 

Asegurar unha aprendizaxe significativa supón asumir unha serie de condicións, que podemos 

resumir nos seguintes puntos: 

a) O contido debe ser potencialmente significativo, tanto dende o punto de vista da estrutura lóxica da disciplina (ou 

área) coma no que concirne á estrutura psicolóxica do alumnado. 

b) O proceso de ensino-aprendizaxe debe conectar coas necesidades, intereses, capacidades e experiencias da vida 

cotiá dos alumnos e as alumnas. Neste sentido, a información que recibe o alumno ha de ser lóxica, comprensible e 

útil. 

c) Deben potenciarse as relacións entre as aprendizaxes previas e as novas. Establecer conexións a nivel de contidos 

(coñecementos, procedementos e actitudes), instrumentos (linguaxes e soportes didácticos) e de estratexias de 

aprendizaxe (resolución de problemas, manexo de fontes, etc.) reforzando as capacidades cognitivas (coñecer, 

comprender, memorizar, reflexionar, formulación de hipótese, ...) e meta cognitivas (planificación e avaliación da 

propia aprendizaxe). 

d)  Os alumnos e as alumnas deben ter unha actitude favorable para aprender significativamente. 

e) É importante que os contidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interese para o alumnado e que se aborden 

en contextos de colaboración e dende ópticas con marcado carácter interdisciplinar. 

f)  É aconsellable utilizar soportes audiovisuais e informáticos para unha mellor comprensión dos conceptos. 

g) Potenciarase o traballo autónomo do alumnado, individual e en grupo, sendo necesario o seguimento do mesmo. 

Tenderase a que o alumnado sexa máis participativo no proceso de aprendizaxe, facendo actividades de aprendizaxe 

cooperativa e colaborativo. 

h) Como instrumento para afianzar a asimilación das actividades, o alumnado elaborará informes nos que sintetizará e 

resumirá os obxectivos, o desenvolvemento, as conclusións e a valoración da actividade, dando especial atención á 

corrección gramatical e precisión da redacción (organización e expresión de ideas, planificación, coherencia e 

corrección idiomática). 

i) Nos traballos de revisión bibliográfica e investigación, prestarase especial atención ao proceso empregado: 

definición e acotamiento do tema; localización, análise e selección da información; coherencia interna do traballo... 

j) Como no resto das materias, tentarase estimular no alumnado o interese e o hábito da lectura e garantir as 

oportunidades de desenvolver adecuadamente a linguaxe oral e escrito e de expresarse correctamente en público. 

 

Á hora de concretar tales orientacións en situacións de clase, débese: 

- Tomar como punto de partida o que os alumnos coñecen e pensan e organizar o traballo tendo en conta esas 

concepcións. 

- Programar un conxunto diversificado de actividades. Estas han de incluír tanto as discusións en pequeno e gran 

grupo, como os traballos individuais, a lectura de textos ou informacións escritas, a exposición oral polo profesor 

dalgúns coñecementos elaborados, a análise de situacións, o deseño e realización de actividades experimentais… 

- Procurar que as actividades se realicen de forma contextualizada. 

- Plantexar os procesos de ensino e aprendizaxe ao redor da resolución de problemas, entendo como tal, unha serie de 

situacións novas, cuxa explicación ou resposta non coñecemos de antemán 

- Traballar con informacións diversas, procedentes de diferentes publicacións ou libros, medios de comunicación, 

persoas, etc. Con iso favorécese que o alumno sexa capaz de valorar críticamente ditas informacións e tomar 

decisións razoadas en canto á utilización dunhas ou outras fontes de información. 

- Propiciar a elaboración de conclusións persoais. Refórzase así a aceptación das ideas aprendidas, a confianza en si 

mesmo e a autoestima. 
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Metodoloxía de Cultura Científica 
 

Debido ao escaso tempo asignado á materia e o amplo temario, decidimos levar a cabo a seguinte metodoloxía de 

traballo: 

 Das dúas horas semanais, unha impártese na aula e a outra hora na aula de informática. 

  Seguiremos os seguintes pasos: 

o Explicación e traballo dos temas seleccionados mediante o libro de texto, videose cuestions e búsqueda de 

noticias de cada tema. Utilizaremos o ordenador e a Internet. 

o  Dos temas do programa da materia, en cada avaliación asignarase un tema a cada grupo de 3 ou 4 alumnos. 

Unha vez realizado o tema, cada grupo da a coñecer o seu tema ao resto dos grupos de modo que todos os 

alumnos/as teñan a súa disposicióntodos os temas. 

o Un  ou dous exame por trimestre dos temas tratados. 

 Os temas deben ter os contidos mínimos específicados no libro de texto e unha extensión mínima de tres folios e 

unha máxima de cinco folios. 

 O resto dos grupos realizará como mínimo tres cuestións previamente realizadas, ao grupo que expón o tema. 

 Semanalmente, cada grupo debe entregar unha noticias de actualidade refereidas ao seu tema, da que terán que 

extraer o vocabulario científico,definilo e interpretalo. 

 

 

Metodoloxía en caso de confinamento 
 

Durante o periodo que dure o confinamento: 

 As clases realizaranse de xeito virtual a través do programa oficial marcado pola Xunta. 

 A realización de controis será a través da aula virtual, seguindo as pautas indicadas polo profesorado. 

  A reaalización dos traballos será a traves da aula virtual, seguindo as pautas indicadas polo profesorado. 

 

 

Metodoloxía en caso de semipresencialidade 
 

O noso centro non contempla a semipresencialidade dentro do noso escenario. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Atenderase á diversidade a través das seguintes estratexias: 

 Iniciar a aprendizaxe a partir dos coñecementos previos; ou sexa, o que os alumnos e alumnas xa coñecen sobre a 

materia. As formas máis fáciles de detectalos son a través dunha proba inicial e dunha posta en común. 

 Diversificar as actividades ao longo de cada unidade. Actividades como identificar situacións problemáticas, expor 

e solucionar problemas, discutir puntos de vista, emitir hipótese, analizar resultados e formular conclusións 

pensamos que deben ser realizadas por todos os alumnos e alumnas. 

 Realizar traballos de modo cooperativo e grupal. A tarefa realizada no equipo por cada individuo non se dilúe no 

anonimato, senón que queda valorada e resaltada por todos os demais compañeiros e compañeiras. 

 Programar actividades variadas de reforzo, consolidación e ampliación, segundo se trate  de: 

o Os alumnos e alumnas que non conseguen os obxectivos mínimos propostos. 

o Os alumnos e alumnas que os logran en grao elemental no tempo ordinario. 

o Os que superan aqueles nun breve tempo. 

 No caso de alumnos repetidores que no curso anterior non conseguisen superar a materia de Bioloxía e Xeoloxía  o 

profesor/a terá coneles  un seguimento especial para que poida superar os estándares mínimos da materia.De ser 

necesario, estableceranse para eles actividades de reforzo. 

 

Sección Bilíngüe de 3º ESO 
 

COMPETENCIAS 

 

Preténdese desenvolver as competencias propias da Bioloxía e Xeoloxía así como as de Lingua Inglesa, concretamente 

as seguintes: 

 Bioloxía e Xeoloxía: CMCT, CD, CCA, SSC, CSIEE. 

 Lingua Inglesa: CCL, CD, CAA, CSC, CCEC. 

 

OBXECTIVOS 

 

Ademais dos obxectivos propios da materia de Bioloxía e Xeoloxía sinalados de forma xeral na programación do 

Departamento para 3º de ESO, outros obxectivos da materia de Bioloxía e Xeoloxía en inglés serán os seguintes: 

 Desenvolver destrezas lingüística xerais de lectura, comprensión e expresión oral e escrita. 

 Mellorar a capacidade de comprensión de textos en inglés en calquera soporte sobre os contidos relacionados coa 

bioloxía e xeoloxía. 

 Aumentar ou adquirir vocabulario e terminoloxía científica en inglés e galego sobre xeoloxía e a anatomía e 

fisioloxía humanas, que inclúan, entre outros, vocabulario sobre saúde, coidados físicos, partes do corpo, ambiente, 

clima, ambito natural, estruturas xeolóxicas. 

 Fomentar a participación activa do alumnado aproveitando as posibilidades comunicativas en distintas linguas. 

 

METODOLOXÍA E RECURSOS 

 

Considérase que os alumnos que decidiron voluntariamente participar na sección bilungüe teñen un nivel de lingua 

inglesa minimamente suficiente para cursar con aproveitamento esta materia. A metodoloxía e recursos empregados 

estarán pensados para obter os obxectivos sinaldos e fomentar a destrezas na L2 para a comunicación de contidos e 

ideas, utilizando para a L2 un enfoque fundamentealmente comunicativo. Todo isto dentro das posibilidades que ofrece 

a carga horaria da materia, que é de só dúas horas semanais. 

 

Metodoloxía 

 Faranse exposicións introdutorias, apoiadas en presentacións, dos temas en inglés, repetindo se se considerase 

necesario algunhas palabras ou frases en galego para facilitar a comprensión, o cal debería de ser menos frecuente 

conforme avance o curso. Faranse repasos en galego, de modo que en xeral nas actividades do curso se utilizará 

aproximadamente nun 50% do tempo a lingua inglesa. 

 Utilizaranse exercicios en inglés fotocopiados especialmente creados para a sección, así como textos para traballar a 

comprensión de textos, ou vídeos en inglés (nalgúns casos subtitulados) para fomentar a comprensión oral e haberá 

materiais en inglés de diverso tipo na aula virtual. 
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 Os alumnos terán que facer ás veces exposicións dos contidos ou preguntas sobre os mesmos en inglés para 

fomentar a comunicación oral activa da lingua. 

 Traballarase a terminoloxía en inglés facendo exercicios do uso dos termos en debuxos do corpo humanos ou 

esquemas xeolóxicos. Faranse diversos esquemas e diagramas en inglés. 

 Segundo a dispoñibilidade das aulas TIC no centro, utilizaranse estas para facer exercicios, baixar contidos, buscar 

información, acceder a contidos audiovisuais en inglés, etc. 

 Os alumnos utilizarán en parte o inglés nos seus exames escritos. Non obstante, as preguntas que requiran un 

desenvolvemento máis complexo ou unha capacidade de expresión maior serán en galego, mentres que serán para 

contestar en inglés preguntas sobre vocabulario científico, de tipo test ou de contestación sinxela, que serán máis 

frecuentes conforme avance o curso. 

 

Recursos 
Utilizaranse como espazos físicos as aulas, laboratorio, biblioteca, aulas TIC (na medida da súa dispoñibilidade). Os 

materiais utilizados serán libros, revistas, fotocopias ou material on line. Boa parte do material será creado 

especificamente para a sección bilingüe, pero tamén se fará uso de calquera material real que se escolla por consideralo 

interesante para a súa utilización nesta materia bilingüe. 

 

AVALIACIÓN 

 

As liñas xerais da avaliación dos alumnos serán as mesmas que as sinaladas na programación do departamento para 3º 

de ESO, pero coas particularidades que se indican: 

 70 % da nota serán probas escritas, que incluirán algunhas preguntas de contestación sinxela en inglés e outras en 

galego. Faranse dous exames por trimestre, facendo a media. 

 10 % corresponderá á revisión do caderno para controlar todo o traballo realizado durante o trimestre: esquemas, 

resumos, debuxos, exercicios do libro ou de fotocopias. 

 10% da nota corresponderá a un proxecto ou traballo trimestral. 

 10% restante corresponderá co traballo diario na aula, participación, uso do inglés, realización das tarefas e deberes. 

 

Farase unha recuperación trimestral. 

A nota final é a media das notas trimestrais. 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Considérase que o nivel de partida do alumnado en canto á súa competencia lingüística é suficiente para seguir con 

aproveitamento na sección. En caso de que se detectase algún caso con dificultades, farase un seguimento e asistencia 

persoal por parte do profesorado implicado e medidas de reforzo e outras actividades dentro do grupo de referencia 

individualizadas. 

 

 

AVALIACIÓN DO PROXECTO DA SECCIÓN BILINGÜE 
 

O grao de consecución dos obxectivos da sección bilingüe en Bioloxía e Xeoloxía e en Inglés serán avaliados a final de 

curso, xunto coa profesora coordinadora. 
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CONTRIBUCIÓN AO PROXECTOR LECTOR 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

No noso Instituto a hora de lectura impartirase dentro das 30 horas do horario escolar respectándose as condicións 

esixidas no anexo IV da Orde de 23/02/06. 

 

Iso representa que as áreas deben ceder unha parte do seu tempo á hora de lectura. A hora semanal de lectura 

impartirase nunha soa sesión, sen fragmentala. 

 

Como no curso escolar hai ao redor de 35 semanas, haberá tamén 35 horas de lectura en cada grupo-clase. Para que a 

repartición fose equitativa, cada Departamento debe impartir en cada grupo-clase ao redor de tres horas de lectura ao 

longo do curso escolar. Xa que logo, en cada grupo de alumnos/as, cada profesor dos que imparten clase a devandito 

grupo, deberá ceder tres horas da súa área/materia para, no seu lugar, el mesmo impartir tres horas de lectura, unha por 

trimestre. 

 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía propón as seguintes actividades nas que se contemple alectura compresiva e a 

lectura por pracer: 

 Realizar unha lectura compartida dos contidos conceptuais favorecendo a comprensión do enunciado e, polo tanto, a 

aprendizaxe. 

 Nos diferentes grupos da ESO, o alumnado lerá as lecturas do libro de texto e outras propostas polas 

 profesoras, para facer lectura comprensiva, e contestará a diferentes cuestións, fará esquemas, resumos, etc 

 Outras veces a profesora elixirá artigos de prensa, revistas… que permitirá realizar debates sobre temas de 

 actualidade relacionados coa materia. 

 Periódicamente irán a biblioteca e a aula de informática para buscar información sobre temas plantexados pola 

 profesora. Tamén asistirán as mini-exposicións temáticas da biblioteca que se estimen oportunas, ben polo seu 

interese, ben        porque estén relacionadas co temario. 

 Realización de traballos baseados en investigación bibliográfica. 

 

Algunhas recomendación aos alumnos de libros de lectura de divulgación científica: 

 

 Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO: 

“El señor de las moscas”. Willian Golding. 

“O home que plantaba árbores”. Jean Giono. 

“Los secuestradores de burros”. Gerald Durrell. 

“Mi familia y otros animales”. Gerald Durrell. 

“Alba y los cazadores de arañas”. Daniel Múgica. 

“La clave secreta del universo”. S. Hawkingel. 

“Libro de los porqués”. Kathy Wollard. 

 “La llamada de la selva”. Jack London. 

 

 Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO: 

“Viaje alucinante”. Isaac Asimov. 

“El planeta viviente”. David Attenborough. 

“La evolucion de Calpurnia Tate”. Jacqueline Kelly. 

 

 Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO: 

“Darwin: la expedición en el Beagle”. Alan Moorehead. 

“¿De dónde venimos?”. Dale Carlson. 

“El aire de la vida”. Josep Peñalver. 

 

 Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato: 

“Bueno para comer”. Marwin Harris. 

“El gen egoista”. Richar Dawkins. 

“Piratas de la célula”. Andrew Scott. 

 

 Cultura Científica 1º de Bacharelato: 

“Un científico a la orilla del mar”. James Trefil. 
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“Mentiras de la ciencia”. Federico Di Trochio. 

“El mono desnudo”. Desmond Morris. 

 

 Bioloxía de 2º de Bacharelato: 

“Cazadores de microbios”. Paul de Kruiff. 

 

 Xeoloxía de 2º de Bacharelato: 

“Guía de la Tierra y del espacio”. Isaac Asimov. 

 

Asemade recomendamos os seguintes libros para ESO e BAC: 

 

Os alumnos realizarán unha ficha da lectura para que o profesorado faga un seguimiento da mesma. O alumnado de 

bacharelato leerá noticias de divulgación científica e textos de carácter científico como punto de partida para a 

realización de traballos de ampliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Álvaro Cunqueiro Programación Xeral do CURSO 2020-2021 

  Departamento de Ciencias da Natureza 
 

 183 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

As aulas de informática do noso centro están bastante ben dotadas. Ademáis dispoñemos de aulas con proxector 

conectado ao ordenador. 

As actividades previstas sobre a Integración das TIC no Departamentos, consisten basicamente en: 

• Busca de información en Internet.  

• Uso do videoproyector para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

• Presentacións PowerPoint na exposición de diversas unidades didácticas.  

• Emprego do ordenador na realización e resolución de exercicios on line. 

• Utilización de software específico nas diversas áreas e na acción titorial. 
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CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

A día de hoxe o centro ten iniciado cun plan de convivencia en sentido pleno. Si existen regras internas, normas de 

funcionamento e orientacións que serven para regular a convivencia no centro. O departamento de ciencias, coñecedor 

das pautas planteadadas polo departamento de orientación, contribúe ao seu seguimento e cumplimento. 

 

Da mesma maneira, contribuímosao seguimento das normas internas do centro e de calquera proposta que, neste 

sentido, sexa planteada polo equipo directivo do centro. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

O departamento dispón dos seguintes recursos didácticos: 

 

a) Libros de consulta:  

 Do Departamento  

 Da biblioteca do centro  

 

b) Material reprográfico:  

 Fotocopias de esquemas, debuxos, fotografías, adecuados aos contidos e elaborados polo Departamento.  

 Fotocopias de artigos científicos, noticias de periódicos e revistas...etc.  

 

c) Espazos:  

 Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía.  

 

d) Laboratorio:  

 Lupas binoculares, microscopios.  

 Material de laboratorio.  

 Guións das prácticas.  

 Coleccións de minerais, rochas, fósiles..etc.  

 Modelos anatómicos, moleculares, esqueletos...etc.  

 

e) Material informático:  

 Ordenadores do departamento, laboratorio e aula de informática.  

 Canón proxector no laboratorio e nas aulas.  

 Programas informáticos de ensinanza asistidos por ordenador.  

 Presentacións PowerPoint elaboradas polos profesores do Departamento.  

 Aula virtual. 

 Programa Cisco-Webex. 

 

 LIBROS DE TEXTO 

 

 Os libros de texto escollidos polo departamento para o presente curso 2016/17 son os seguintes: 

 

CURSOS MATERIA TÍTULO EDITORIAL 

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía ESO 1. BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Anaya 

3º ESO Bioloxía e Xeoloxía bioloxía e xeoloxía. 3 ESO SM 

4º ESO Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía. 4º ESO Mc Graw Hill 

1º Bacharelato Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía. 1º Bacharelato Anaya 

1º Bacharelato Cultura Científica Cultura Científica. SERIE EXPLORA Santillana 

2º Bacharelato Bioloxía Bioloxía. 2º Bacharelato Anaya 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

Actividades de Bioloxía e Xeoloxía de 1º ESO 

 

 Observación e clasificación de árbores do xardín do centro. 

 Observación e clasificación de follas. 

 Observación e clasificación de animais. 

 Observación de minerais e rochas. 

 Un globo que se incha só. 

 Visualización da disección dun mexilón e un peixe. 

 

Actividades de Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO 

 

 Facer un estudo dos alimentos que Inxiren ao longo dunha semana e valorar se fan unha dieta equilibrada. 

 Interpretación dunha análise 

 Disección virtual dun órgano do corpo humano. 

 Recoñecemento de visu dos minerais pertencentes aos grupos máis representativos. 

 Recoñecemento de visu das rochas de cada un dos grupos que temos en Galicia. 

 Documentais sobre a materia. 

 

Actividades de Bioloxía e Xeoloxía de 4º ESO 

 

 Extracción de ADN de células mucosa bucal humana 

 Observar fases da mitose en células. 

 Problemas de xenética. 

 Elaborar árbores xenealóxicos familiares con algún carácter fenotípico visible. 

 Elaboración de cadros coas Eras, períodos, fósiles guía. 

 Interpretación de cortes xeolóxicos. 

 Erguemento dun perfil topográfico. 

 Documentais sobre a materia. 

 

Actividades de Bioloxía e Xeoloxía de 1º Bacharelato 

 

 Visualización de tecidos animais. 

 Recoñecemento de minerais. 

 Recoñecemento de rochas. 

 Erguemento dun perfil topográfico. 

 Osmose en células vexetais. 

 

 

Saídas  extraescolares. 

 

Este ano, por motivo da pandemia da COVID, non se realizarán este tio de actividades. 
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PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A 

PROGRAMACIÓN 
__________________________________________________________________________________ 
 

Ao principio de curso: 

 Revisamos a memoria final do curso anterior que nos orienta sobre posibles cambios na programación. 

 Tamén a avaliación inicial axudar na valoración da mesma. 

 

Durante o curso: 

 As xuntanzas de departamento e as sesións de avaliación son unha boa fonte de información. 

 Unha alta porcentaxe de cualificacións negativas debe facernos reflexionar sobre as nosas formulacións. De igual 

forma, se vemos que se obteñen cualificacións altas sen demasiado esforzo, poderemos subir a esixencia. Ademais, 

nestas reunións podemos comparar os nosos resultados cos doutras materias e sacar as conclusións oportunas. 

 Na aula tamén podemos detectar se o nivel e a metodoloxía se adecuan ao grupo. Podemos pulsar a opinión dos 

alumnos mediante enquisas, por exemplo. 

 

Final de curso: 

 A avaliación final será a máis representativa do axuste entre a programación e os resultados obtidos. 

 Outro bo indicador dos resultados obtidos é o nivel co que enfrontan o curso seguinte os nosos alumnos. 

 As probas externas, como a PAU, tamén nos axuda a avaliar o axuste entre a programación e os resultados obtidos. 

 Para a avaliación da programación didáctica no seu conxunto utilizamos a seguinte táboa ; esta pode utilizarse 

tamén ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta PROGRAMACIÓN de Bioloxía e Xeoloxía, correspondente ao Curso 2019/20, foi aprobada en 

sesión de xuntanza ordinaria dos membros do Departamento: 

• Margarita Niño Manzano. 

• Mª del Carmen Lorenzo Martínez. 

• Miguel Fernández Iglesias. 

• Trinidad Vázauez Aguiar. 

 

En setembro de 2020 


