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OBXECTIVOS  XERAIS  DE  CIENCIAS  DA  NATURALEZA 

 
 

 Iniciar ao alumno no coñecemento e aplicación do método científico. 
 

 Comprender e expresar mensaxes científicos utilizando a linguaxe oral e escrita  con propiedade, así como 
interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresions matemáticas sinxelas e outros modelos de representación. 

 

 Interpretar científicamente os principais fenómenos naturais así como as  posibles aplicacions tecnolóxicas 
utilizando as leis e os conceptos das Ciencias da  Natureza. 

 

 Participar de maneira responsable na  planificación e realización de actividades científicas. 
 

 Utilizar de forma autónoma diferentes fontes de información, incluidas as novas tecnoloxías da información e a 
comunicación, co fin de evaluar o seu contido e adoptar actitudes persoais críticas sobre cuestións científicas e 
tecnolóxicas. 

 

 Adquirir coñecementos sobre o funcionamiento do organismo humano para desarrollar e afianzar hábitos de 
coidado e saúde corporal e actitude critica diante o consumo e as drogas. 

 

 Aplicar os coñecementos adquiridos nas Ciencias da Natureza para disfrutar do medio natural, valorándoo e 
participando na súa conservación e mellora. 

 

 Recoñecer e valorar as aportacións da ciencia para mellorar  as condicións de existencia dos seres humanos e 
apreciar a importancia da  formación científica. 

 

 Entender o coñecemento científico como algo integrado, que se compartimenta en distintas disciplinas para 
profundizar nos diferentes aspectos da realidade  

 

Tras a análise do DCB vixente, consideramos que algúns dos contidos propostos, así como a súa secuencia 
temporal son pouco coherentes e  non parecen os máis  adecuados para o nivel cognitivo dos alumnos destas idades.   

Dada a amplitude dos currículos oficiais   que ten a área de Ciencias da Natureza na ESO,  e a necesidade de 
potenciar a realización de actividades experimentais , tomamos as seguintes decisións:  
  

1. Non priorizar os contidos de tipo conceptual dando  cabida a máis actividades prácticas. Esta decisión tomouse en 
base aos seguintes criterios:  

 Buscar un equilibrio no que non primen  unhas materias en detrimento de outras. Posto que pensamos que 
unhas  nocións básicas  de física e a quimica son esenciais para comprender os procesos biolóxicos, 
xeolóxicos e atmosféricos, tratamos máis someramente  algúns contidos de bioloxía, pero non se elimina 
ningún contido correspondente a física e química.  

 Adecuación ao nivel cognitivo dos alumnos, eliminando os contidos que xuzgamos teñen excesiva 
complexidade. Como exemplo, mencionaremos os contidos relativos á ultraestructura celular. 

 Que os contidos aparezan nos DCB de  outras materias noutros cursos da ESO .  Basándonos nesto, 
eliminaremos en primeira instancia os contidos da Terra no Universo, que cando menos aparecen  tratados 
de forma parcial nos DCB de Ciencias Sociais-Xeografía e Historia  de 1º ciclo.  

 2. Cambiar a secuenciación  dos contidos, comezando polos de física e química , enlazándoos seguidamente cos temas 
relativos ao estudio dos sólidos naturais (minerais e rochas) e á atmósfera, hidrosfera e procesos asociados a estes 
sistemas naturais, e finalmente rematando cos temas de bioloxía (tendo en conta que a terceira avaliación coincidirá coa 
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primavera e vainos proporcionar recursos didáctivos que noutra época do curso non teriamos) e, se é o caso, dado que 
contamos con maior carga lectiva, desenvolveriamos  os contidos  da Terra no Universo. 
 
Secuenciación  dos contidos 
 
1ª Avaliación: 
 

 A materia e as súas propiedades ( tema12) 

 A materia e a súa diversidade     (tema 13) 

 A composición da materia           (tema 14) 

 Os minerais. As rochas               ( temas 10 e 11) 
 
2ª Avaliación: 
 

 A atmosfera terrestre                    ( tema 3) 

 A hidrosfera terrestre                    (tema 4) 

 Os seres vivos                               (tema 7) 

 Os animais vertebrados              ( temas 8) 
 
3ª Avaliación: 
 

 Os animais invertebrados            ( tema 9) 

 As plantas e os fungos                 (tema 10) 

 Os seres vivos  máis sinxelos      (tema 11) 

 O Universo e o Sistema Solar. O planeta        ( temas 1 e 2)) 
 
 
Unidade 12. A materia e as súas propiedades 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer cales son as propiedades da materia. 
2. Recoñecer as magnitudes fundamentais máis usuais: lonxitude, masa, tempo  

e temperatura. 
3. Recoñecer algunhas magnitudes derivadas, como a superficie, o volume e a densidade. 
4. Aprender a realizar medidas e a expresalas correctamente. 
5. Comprender a necesidade de definir un Sistema Internacional de unidades. 
6. Coñecer as unidades de uso máis común. 
7. Aprender a realizar cambios de unidades. 
8. Aprender os pasos para realizar unha representación gráfica. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• A materia e as súas propiedades xerais e específicas. (Obxectivo 1) 
• Magnitudes fundamentais e derivadas. (Obxectivos 2 e 3) 
• Unidades: Sistema Internacional de unidades e unidades de uso común.  

(Obxectivos 5 e 6) 
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Procedementos  

• Interpretación e elaboración de gráficas. (Obxectivo 8) 
• Resolución de problemas numéricos que inclúan cambios de unidades. (Obxectivo 7) 
• Realización de medicións utilizando as unidades axeitadas do Sistema Internacional  

de unidades. (Obxectivo 4) 
• Manexo de aparellos de medida sinxelos que permitan verificar algunhas  
das propiedades xerais da materia. 

Actitudes 

• Amosar interese por realizar medicións precisas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Explicar o que é a materia e distinguir entre propiedades xerais e específicas. (Obxectivo 1) 
b) Diferenciar as magnitudes físicas fundamentais das derivadas. (Obxectivos 1 e 2) 
c) Recoñecer magnitudes fundamentais como a lonxitude, a masa, o tempo e a temperatura, utilizando as 

unidades de uso máis común. (Obxectivos 2 e 6) 
d) Recoñecer magnitudes derivadas como a superficie, o volume e a densidade, utilizando as unidades de uso máis 

común. (Obxectivos 3 e 6) 
e) Realizar medidas e experiencias sinxelas que permiten interpretar cuantitativamente propiedades da materia. 

(Obxectivo 4) 
f) Comprender e expresar medidas de acordo co Sistema Internacional de unidades. (Obxectivo 5) 
g) Aprender o manexo do instrumental científico. (Obxectivo 4) 
h) Realizar conversións ou cambios de unidades axeitados. (Obxectivo 7) 
i) Realizar representacións gráficas para analizar os datos obtidos  

nun experimento. (Obxectivo 8) 

 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

Na sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Representacións gráficas, páx. 197, o primeiro paso para levar a cabo a actividade 
require a elección axeitada das variables que se desexan medir; estas están condicionadas polo feito científico que se 
pretende analizar. 

A sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, A medida e a historia, páx. 199, permite unha reflexión acerca do impacto que tivo 
o desenvolvemento científico e tecnolóxico na evolución das sociedades. 

Comunicación lingüística 

A actividade 4 propón a procura de información no anexo Conceptos clave. 

Matemática 

A unidade completa está dedicada a estudar as propiedades da materia. Todas as propiedades tratadas aquí son 
magnitudes, sexan fundamentais ou derivadas, polo que se representan numericamente.  

Tratamento da información e competencia dixital 

As magnitudes só poden ser medidas con diferentes instrumentos. Con todo, calquera método de medida produce 
erros, polo que é preciso empregar a media aritmética co fin de que os datos proporcionados para calquera 
investigación sexan fiables. 
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Na sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Representacións gráficas, páx. 197, incídese  
nos distintos métodos de representación da información.  

Social e cidadá 

No RECANTO DA LECTURA, un texto do autor desta sección titulado A natureza dos corpos permítenos reflexionar, a 
partir dun concepto científico, acerca das opinións individuais  
Unidade 13. A materia e a súa diversidade 

OBXECTIVOS 

1. Identificar as diversas formas en que se pode presentar a materia. 
2. Diferenciar os estados e os cambios da materia. 
3. Coñecer as condicións en que unha substancia pode cambiar de estado. 
4. Recoñecer a diferenza que hai entre unha mestura e unha substancia pura, e entre  

un elemento e un composto. 
5. Aprender algúns métodos para separar os compoñentes dunha mestura. 
6. Coñecer as características dos principais materiais artificiais da nosa época. 
7. Comprender a necesidade de reciclar os residuos. 
8. Aprender a sacar conclusións dun experimento científico. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• A materia: formas, estados e cambios. (Obxectivos 1, 2 e 3) 
• Mesturas: definición e métodos de separación. (Obxectivos 4 e 5) 
• Substancias puras: compostos e elementos. (Obxectivo 4) 
• Residuos e reciclaxe. (Obxectivo 7) 

Procedementos  

• Aplicación de técnicas de laboratorio para a separación de compoñentes de mesturas. (Obxectivo 5) 
• Observación e interpretación de debuxos, esquemas e imaxes. 
• Obtención de conclusións dun experimento científico. (Obxectivo 8) 
• Interpretación de textos científicos. 
• Manexo de instrumental científico. 

Actitudes 

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Explicar as diferentes formas en que se presenta a materia e as diferenzas entre sólidos, líquidos e gases e as 
súas respectivas características. (Obxectivos 1 e 2)  

b) Explicar a través de técnicas e experiencias sinxelas as propiedades dos diferentes estados da materia e as súas 
transformacións. (Obxectivo 2) 

c) Representar os datos obtidos, interpretar resultados e obter conclusións de experimentos que explican as 
propiedades e cambios da materia. (Obxectivos 2 e 8) 

d) Definir mestura, disolución, substancia pura, elemento e composto. (Obxectivo 4) 
e) Diferenciar as mesturas das substancias, pola posibilidade de separar aquelas  

por procesos físicos aproveitando as propiedades que diferencian cada substancia  
das demais. (Obxectivo 5) 

f) Explicar as características dos materiais do século xxi. (Obxectivo 6) 
g) Explicar o proceso de reciclaxe de residuos e a necesidade de reciclar. (Obxectivo 7) 
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TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

Na sección Ciencia nas túas mans, Interpretación de resultados e obtención de conclusións  
dun experimento, páx. 213, lévase a cabo un experimento completo co fin de responder  
de forma inequívoca a unha pregunta científica. O experimento consiste en determinar se a cera é unha substancia 
simple ou composta.  

Ao longo da unidade, unha serie de actividades, como a 13, 14, 30 e 34, centran a atención sobre a natureza química dos 
materiais que compoñen algúns obxectos de uso cotián. Este coñecemento axúdanos a tomar decisións para mellorar a 
nosa actitude como consumidores.  

Na sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, O enigma das chaves, páx. 215, as actividades están deseñadas para aplicar os 
coñecementos adquiridos e fornecer as explicacións científicas correspondentes aos feitos que se describen no texto. 
Neste caso, ningunha das respostas está implícita no texto. 

Comunicación lingüística 

A actividade 2 remite ao anexo Conceptos clave para a procura de información. 

O texto seleccionado para O RECANTO DA LECTURA, A fabricación de cavorita, é un relato de ficción que emprega unha 
gran variedade de conceptos científicos.  

A proposta máis interesante da sección COMPRENDO O QUE LEO, a actividade 44, solicita unha reflexión acerca da 
veracidade dos feitos descritos, e unha xustificación para a resposta.  

Trátase de desenvolver unha nova actitude na comprensión lectora: a valoración do contido  
a partir da información proporcionada no texto. 

Aprender a aprender 

As actividades 40 e 41 que se inclúen no RESUMO supoñen un traballo de síntese a partir  
dos contidos da unidade e facilitan a tarefa de aprendizaxe, proporcionando unha metodoloxía de autoavaliación. 

Unidade 14. A composición da materia 

OBXECTIVOS 

1. Aprender a recoñecer os átomos como compoñentes da materia. 
2. Identificar os elementos químicos na táboa periódica. 
3. Familiarizarse cos símbolos dos elementos. 
4. Distinguir entre átomo, molécula e cristal. 
5. Comprender o significado das fórmulas das substancias. 
6. Coñecer as propiedades dos elementos máis abundantes na natureza. 
7. Recoñecer as propiedades da auga e a súa importancia. 
8. Aprender os pasos para elaborar un informe científico. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• Os átomos: definición e teoría atómica. (Obxectivo 1) 
• Átomos, moléculas e cristais. (Obxectivo 4) 
• Elementos químicos: táboa periódica, símbolos e propiedades dos elementos  
máis abundantes. (Obxectivos 2, 3 e 6) 
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• A auga: as súas propiedades e importancia. (Obxectivo 7) 

Procedementos  

• Utilización e análise de representacións e modelos gráficos. 
• Elaboración de informes científicos. (Obxectivo 8) 
• Comprensión e manexo de fórmulas de substancias. (Obxectivo 5) 
• Interpretación de textos científicos. 

Actitudes 

• Mostrar interese por coñecer a estrutura da materia. 
• Valorar as propiedades de elementos e substancias e as súas aplicacións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Definir átomo e enumerar os postulados da teoría atómica de Dalton.  (Obxectivo 1) 
b) Representar un átomo segundo os modelos atómicos. (Obxectivo 1) 
c) Definir elemento químico, símbolo, número atómico e familiarizarse  
coa táboa periódica. (Obxectivos 2 e 3)  
d) Identificar elementos químicos na táboa periódica. (Obxectivo 2) 
e) Explicar as diferenzas entre átomo, molécula e cristal. (Obxectivo 4) 
f) Recoñecer e representar moléculas de substancias a través de debuxos. (Obxectivo 4) 
g) Explicar o que é unha fórmula química e que información contén. (Obxectivo 5)  
h) Explicar as propiedades de elementos químicos da natureza e relacionalas cos usos  
que se fai deles. (Obxectivo 6)  
i) Coñecer a estrutura e composición da auga e enumerar as propiedades da auga  
que a fan necesaria para a vida. (Obxectivo 7)  
l) Explicar os pasos para elaborar un informe científico. (Obxectivo 8) 

 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

Na sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Elaboración dun informe científico, páx. 229, trabállase un dos aspectos 
fundamentais na investigación científica: a comunicación  
dos resultados. Sen necesidade de realizar ningún experimento, e partindo exclusivamente  
de información xa existente, descríbense os aspectos que debe ter en conta un bo informe científico.  

No texto introdutorio, relativo ás actividades científicas do matrimonio Curie, descríbese  
de forma literaria a intensidade das radiacións do polonio e o radio, causantes ademais da morte de Marie Curie. Esta 
breve información abonda para tomar conciencia dos riscos da exposición ás substancias químicas perigosas sen as 
medidas de protección axeitadas. 

Comunicación lingüística 

Como no resto das unidades, O RECANTO DA LECTURA é a sección destinada principalmente a traballar a comprensión 
lectora, neste caso cun fragmento  
da obra O mundo ao final do tempo. 

Matemáticas 

Na actividade 3, o uso das ferramentas de cálculo guíanos cara a un resultado numérico.  
Unha vez máis, os números proporciónannos unha “visión” mental dunha realidade invisible aos nosos ollos: o tamaño 
do átomo. 
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Tratamento da información e competencia dixital 

Na sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, O aire: un ben común en perigo, páx. 231, proponse unha actividade, a 33, que 
require o uso de software axeitado para poder levala a cabo.  

 
Unidade 5. Os minerais 

OBXECTIVOS 

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

2. Diferenciar entre a materia amorfa e a materia cristalina. 
3. Coñecer a clasificación dos minerais, e os representantes máis importantes  

de cada grupo. 
4. Recoñecer os procesos que poden dar orixe aos minerais. 
5. Estudar as principais propiedades dos minerais e aprender a identificalos. 
6. Coñecer os modos en que se extraen e os usos que se lles dá aos minerais. 
7. Aprender a elaborar unha táboa coas propiedades dos minerais, para poder recoñecelos. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• Os minerais: definición, compoñentes, características. (Obxectivos 1 e 4) 
• Materia amorfa e materia cristalina. (Obxectivo 2) 
• Clasificación e orixe dos minerais. (Obxectivos 3 e 4) 
• Propiedades, extracción e usos dos minerais. (Obxectivos 5 e 6) 

Procedementos  

• Observación, interpretación e identificación de fotografías de minerais. 
• Elaboración de táboas e esquemas. 
• Análise de textos científicos. 

Actitudes 

• Interese por coñecer e diferenciar os minerais máis comúns. 
• Valorar os usos dos minerais. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Definir mineral e distinguilo de rocha. (Obxectivo 1) 
b) Coñecer compoñentes e características dos minerais. (Obxectivo 1) 
c) Diferenciar entre minerais amorfos e cristalizados. (Obxectivo 2) 
d) Explicar os distintos procesos que orixinan os minerais. (Obxectivo 4) 
e) Recoñecer os dous grandes grupos de minerais e mencionar representantes  
de cada grupo. (Obxectivo 3) 
f) Explicar as propiedades dos minerais. (Obxectivo 5) 
g) Expoñer as distintas formas de extracción de minerais e os seus usos. (Obxectivo 6) 
h) Identificar e clasificar minerais segundo o seu brillo, dureza e densidade. (Obxectivo 5) 
i) Elaborar táboas con propiedades de minerais. (Obxectivo 7) 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 
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Na sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Análise de resultados, páx.165,  
tras a experimentación de presupostos científicos, proponse un dos métodos para presentar  
as conclusións, neste caso en forma de táboa de datos. 

Na sección A FONDO, Explotacións mineiras e impactos ambientais, páx. 164, analízanse  
os métodos de extracción de minerais, as consecuencias negativas para o medio e as actuacións necesarias para evitalas. 
Esta sección promove unha reflexión acerca dos efectos reais que toda actividade humana ten sobre o medio natural. 

Comunicación lingüística 

A actividade 5 propón a busca de información no anexo Conceptos clave. 

A sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, As actividades mineiras, páx. 167, expón  
unha serie de feitos relacionados coas explotacións mineiras. O obxectivo das actividades  
é desenvolver a comprensión lectora a partir do texto. 

Matemática 

Na actividade 35, pertencente á sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, aparece  
unha vez máis a linguaxe das matemáticas. Esta actividade ten como fin crear no lector  
un hábito de cálculo que lle permita comprender en toda  súa extensión a información  
que se lle proporciona de forma anecdótica. 

Cultural e artística 

Ningunha outra categoría da natureza se asemella tanto ás manifestacións artísticas do ser humano coma os minerais. A 
gran variedade das súas cores e a perfección da súas formas ofrécennos unha oportunidade excepcional para admirar a 
beleza na súa manifestación máis pura: a natureza. 

 
Unidade 6. As rochas 

OBXECTIVOS 

1. Comprender a relación que hai entre os minerais e as rochas. 
2. Identificar e recoñecer as principais rochas. 
3. Comprender como se forman as rochas. 
4. Coñecer os procesos que forman o ciclo das rochas. 
5. Recoñecer os principais usos que se dan a estes importantes materiais. 
6. Aprender os pasos para analizar os resultados dun experimento de simulación  

sobre a formación dunha rocha. 

 

CONTIDOS 

Conceptos  

• Rochas: definición, clasificación e orixe. (Obxectivos 1 e 3) 
• Ciclo das rochas. (Obxectivo 4) 
• Usos das rochas. (Obxectivo 5) 

 

Procedementos  

• Observación e interpretación de esquemas, fotografías e táboas descritivas. 
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• Deseño de experimentos. (Obxectivo 6) 
• Identificación de rochas e minerais. (Obxectivo 1 e 2) 

Actitudes 

• Interese por coñecer as rochas e as súas utilidades. 
• Comprender o impacto ambiental da combustión das rochas sedimentarias orgánicas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Definir o concepto de rocha, facendo fincapé na súas semellanzas e diferenzas  
co de mineral. (Obxectivo 1) 

b) Recoñecer e distinguir os diferentes tipos de rochas a partir de observacións  
das súas propiedades e características. (Obxectivo 2) 

c) Comprender os procesos que orixinan os diferentes tipos de rochas. (Obxectivo 3) 
d) Explicar os procesos do ciclo das rochas. (Obxectivo 4)  
e) Identificar rochas utilizando claves sinxelas. (Obxectivo 2) 
f) Recoñecer no seu medio exemplos de usos de rochas e as súas aplicacións  

máis frecuentes. (Obxectivo 5) 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

Na sección Ciencia nas túas mans, Simulación da formación de rochas magmáticas, páx. 181, amósase unha experiencia 
de laboratorio completa. As actividades propostas pretenden  
a realización de predicións adecuadas, a partir dos fenómenos observados. 

No apartado UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, Combustibles fósiles e impacto ambiental,  
páx. 183, a información proporcionada e as preguntas formuladas teñen como finalidade desenvolver a destreza de 
identificar fenómenos científicos.  

Comunicación lingüística 

As actividades 3 e 5 estimulan a busca de información no anexo Conceptos clave. 

O texto seleccionado para O RECANTO DA LECTURA, un fragmento de Os refuxios  
de pedra, constitúe unha selección excepcional para esta unidade, xa que explica claramente,  
cun estilo literario que o fai máis ameno, o proceso de formación das rochas sedimentarias. 

Para centrar a atención do lector neste proceso elaboráronse as actividades 37 e 38,  
que valoran o grao de comprensión adquirido. 

Social e cidadá 

Á vista dos resultados obtidos na actividade 9, é necesaria unha reflexión acerca da gran dependencia que a nosa 
sociedade ten do petróleo e dos problemas que o seu esgotamento  
pode provocar no futuro.  A maneira de evitar o caos futuro débenos guiar cara a unha reflexión acerca do uso de 
recursos renovables e cara á potenciación da reciclaxe. 

 

Cultural e artística 

No epígrafe Os usos das rochas, da páxina 179, amósanse unha serie de fotografías que representan construcións do ser 
humano, e que pertencen ao patrimonio cultural e artístico  
da humanidade. Existe unha estreita relación entre os materiais utilizados e o tipo  
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de construción realizada. Coñecer a orixe e as propiedades dos materiais utilizados proporciónanos novos criterios para 
apreciar e valorar estas obras. 

 

Unidade 3. A atmosfera terrestre 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer a composición, a estrutura e a orixe da atmosfera. 
2. Investigar como inflúen os seres vivos na composición do aire. 
3. Aprender os fundamentos da meteoroloxía e do estudo do clima. 
4. Comprender como se forman os ventos, as nubes e as precipitacións. 
5. Entender como inflúe a actividade humana na atmosfera e no clima. 
6. Aprender que medidas tomar para evitar a contaminación da atmosfera. 
7. Aprender os pasos para tomar datos correctamente nunha investigación científica. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• A atmosfera, a súa composición, capas, como se formou e relación entre seres vivos e a súa composición. 
(Obxectivo 1) 

• Física atmosférica: presión atmosférica, altas e baixas presións, humidade, temperatura. 
• Fenómenos atmosféricos: precipitacións, ventos, formación de nubes. (Obxectivo 4) 
• A meteoroloxía, o clima, previsións meteorolóxicas, borrascas e anticiclóns.  

(Obxectivo 3) 
• Impacto da actividade humana na atmosfera, contaminación, medidas correctoras. (Obxectivos 5 e 6) 

Procedementos  

• Estruturación da información en cadros e esquemas. 
• Interpretación de mapas meteorolóxicos, gráficos complexos e táboas. (Obxectivo 3) 
• Observación e análise de información gráfica. 
• Análise de textos científicos. 
• Protocolos para a toma de datos para unha investigación científica. (Obxectivo 7) 

Actitudes 

• Tomar conciencia dos problemas ambientais que afectan á atmosfera e da necesidade  
de actuar a nivel persoal para evitalos. (Obxectivo 6) 

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

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a)Describir a composición e a estrutura da atmosfera, mencionando as características  
e fenómenos que ocorren en cada unha das capas. (Obxectivo 1) 

b)Explicar a orixe da atmosfera, comparándoa coa doutros planetas e recoñecer  
a achega dos seres vivos na súa formación e actual composición. (Obxectivos 1 e 2) 

c)Explicar os procesos físicos que rexen os fenómenos atmosféricos. d) Interpretar mapas meteorolóxicos, 
modelos gráficos de predición e táboas que permitan predicir o tempo. (Obxectivo 3) 

e)Obter e analizar datos de distintas variables meteorolóxicas e interpretar fenómenos atmosféricos comúns, 
explicar en que consisten e por que se orixinan. (Obxectivo 4) 

f) Coñecer os graves problemas de contaminación ambiental actuais e as súas repercusións e explicar medidas 
para contribuír a solucionalos. (Obxectivos 5 e 6) 
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TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

A sección A FONDO, Observación do ceo, páx. 134, mostra imaxes dos diferentes aspectos  
do ceo en distintas condicións atmosféricas, relacionándoas con feitos científicos. 

A sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, O mal de altura e o adestramento en altitude,  
páx. 137, formula unha serie de preguntas que requiren a identificación dos feitos científicos que aparecen no texto, e 
esixe razoamentos que sustenten as respostas. 

Comunicación lingüística 

A actividade 10 é unha actividade de busca de información no anexo Conceptos clave. 

A sección A FONDO da páxina 124 trata de explicar en que consiste O efecto invernadoiro.  
A resposta á pregunta formulada nesta sección só é posible respondela a partir dunha perfecta comprensión do texto, 
sen necesidade de comprender os principios científicos que  
o fundamentan. 

A sección A FONDO da páxina 131 é unha actividade destinada exclusivamente á comprensión da información facilitada 
por un novo tipo de formato: Os climogramas. 

O RECANTO DA LECTURA: un fragmento de Viaxe dun naturalista arredor do mundo de Charles Darwin 

Matemática 

Algunhas das actividades da sección A FONDO, Os climogramas, desenvolven destrezas matemáticas, necesarias para 
extraer toda a información útil a partir dos datos que proporciona  
a gráfica. 

Tratamento da información e competencia dixital 

Nesta unidade menciónase un número variado  

de instrumentos que permiten obter medicións diversas. Os datos resultantes son a información que proporcionan. Na 
sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Os instrumentos científicos,  
páx. 135, lévase a cabo unha actividade que require a obtención de datos de diferentes fontes,  
a organización deses datos e a elaboración de información relevante a partir dos datos. 

Social e cidadá 

Na actividade 16 incítase á participación cidadá nas tarefas de conservación do medio natural. 

Unidade 4. A hidrosfera terrestre 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer a distribución da auga que forma a hidrosfera. 
2. Aprender as propiedades da auga, e a súa importancia en moitos procesos. 
3. Estudar as características da auga dos océanos e das augas continentais. 
4. Comprender os procesos que forman o ciclo da auga. 
5. Encontrar información sobre os procesos de depuración e potabilización da auga. 
6. Aprender os usos que se fan da auga. 
7. Coñecer que impactos pode sufrir a hidrosfera e que medidas podemos tomar  

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

Conceptos  

• Orixe e distribución da auga. (Obxectivo 1) 
• As propiedades da auga e a súa importancia nos seres vivos. (Obxectivo 2) 
• Características da auga dos océanos e dos continentes. (Obxectivo 3) 
• O ciclo da auga. (Obxectivo 4) 
• O uso da auga e a súa calidade. Contaminación das augas. Depuración e potabilización. (Obxectivos 5, 6 e 7) 

Procedementos  

• Observación e interpretación de imaxes, táboas, gráficos e esquemas. 
• Realización de cálculos sinxelos sobre porcentaxes. 
• Interpretación de ciclos naturais. (Obxectivo 4) 
• Realización de experimentos sobre control de variables. (Obxectivo 8) 
• Elaboración de esquemas. 

Actitudes 

• Valorar a auga como un recurso imprescindible para a vida. 
• Desenvolver actitude positiva fronte á necesidade dunha xestión sostible da auga. (Obxect. 6) 
• Valorar as actuacións persoais de redución no consumo de auga e reutilización. (Obxectivo 7) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a)Coñecer a distribución da auga e a súa orixe e resolver problemas sinxelos  
en relación coa distribución da auga. (Obxectivo 1) 

b)Describir as principais características das augas mariñas e continentais. (Obxectivo 2) 
c) Coñecer as propiedades da auga e a súa importancia para os seres vivos e outros procesos. (Obxectivo 3) 

 d)Explicar a importancia do ciclo da auga e os problemas causados polas actividades humanas  
e a contaminación. (Obxectivo 4 e 7) 
f) Entender os distintos usos da auga e a xestión dos recursos da auga. (Obxectivo 5, 6)   
g)Desenvolver interese e coñecemento sobre a xestión sostible da auga e as medidas  

para reducir o consumo e a súa reutilización. (Obxectivo 7) 
h)Aprender a controlar variables nun experimento. (Obxectivo 8) 

 

 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Control de variables nun experimento, páx. 151, aborda o concepto de variable 
como trazo clave dunha investigación científica. 
 

Comunicación lingüística 

A actividade 4 refírese Á busca de información no anexo Conceptos clave. 

A sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, O uso da auga, páx. 153, leva a cabo unha análise exhaustiva dos conceptos 
consuntivo e non consuntivo, utilizando para iso unha serie  
de preguntas que axuden a clarificar completamente eses conceptos. 

O RECANTO DA LECTURA: Cousas de río, un fragmento do libro Cartas a Lelo, de Xosé Neira Vilas. 
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Matemática 

Nesta unidade hai un variado repertorio de actividades que requiren o cálculo numérico  
e o razoamento matemático. Encóntranse en actividades de epígrafe, nas actividades finais,  
e nunha ANÁLISE CIENTÍFICA. 

Tratamento da información e competencia dixital 

Na actividade 13 analízase unha das medidas de aforro de auga propostas polos gobernos.  
A resposta esixe unha valoración cuantitativa, para o cal será necesario buscar os datos imprescindibles que permitan 
realizar o cálculo. Para facelo cómpre coñecer o volume  
dunha cisterna. A fonte de información máis adecuada sería internet. 

Social e cidadá 

As actividades levadas a cabo na sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA proporcionan  
unha información variada acerca dos usos da auga e os seus problemas. A análise  
da información resultante permite adoptar actitudes individuais con respecto ao consumo  
da auga, e os efectos que estas actitudes poden representar para o benestar da sociedade. 

 

Unidade 7. Os seres vivos 

OBXECTIVOS 

1. Aprender as características que definen un ser vivo. 
2. Coñecer as principais substancias químicas que compoñen os seres vivos. 
3. Coñecer a estrutura das células, os seus tipos e as súas funcións. 
4. Distinguir entre células animais e vexetais. 
5. Diferenciar os organismos unicelulares dos pluricelulares, así como os niveis  

de organización destes últimos. 
6. Estudar as características dos cinco reinos dos seres vivos. 
7. Coñecer o que é unha especie e como se nomea cientificamente. 
8. Aprender os pasos para utilizar un microscopio e realizar preparacións  

para a observación. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• Os seres vivos, características, funcións vitais e composición. (Obxectivos 1 e 2) 
• A célula, estrutura, tipos e funcións. (Obxectivo 3)  
• Células eucariotas animais e vexetais. (Obxectivo 4) 
• Niveis de organización dos seres vivos. (Obxectivo 5) 
• Os cinco reinos. (Obxectivo 6) 
• As especies e a súa nomenclatura. (Obxectivo 7) 
• A biodiversidade e a súa conservación. 

Procedementos  

• Interpretación de textos científicos. 
• Observación e interpretación de fotografías, debuxos e esquemas. 
• Utilización do microscopio nunha investigación científica. (Obxectivo 8) 
• Uso da lupa binocular como técnica de observación de seres vivos para clasificalos. 
• Clasificación de seres vivos aplicando un criterio científico. 
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Actitudes 

• Desenvolver unha actitude de interese por coñecer e conservar a gran diversidade  
da vida na Terra. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a)Explicar o que é un ser vivo e en que consisten as funcións vitais que os diferencian  
da materia inerte. (Obxectivo 1) 
b)Coñecer as substancias químicas que compoñen os seres vivos e explicar a súa función. (Obxectivo 2) 
c)Recoñecer que a célula é a unidade mínima de vida, coñecer a súa organización celular e diferenciar entre 
célula procariota e eucariota. (Obxectivo 3) 
d)Diferenciar un organismo unicelular dun pluricelular e explicar os niveis  
de organización dun organismo pluricelular. (Obxectivo 5) 
e)Definir os cinco reinos polas súas características máis básicas e as que os diferencian doutros reinos. 
(Obxectivo 6) 
f)Identificar e clasificar seres vivos utilizando claves sinxelas e técnicas de observación. (Obxectivo 6) 
g)Definir o concepto de «especie» e comprender a clasificación dos seres vivos  
e a nomenclatura nominal utilizada. (Obxectivo 7) 

 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, As células e o uso do microscopio, páx. 53, desenvolve unha experiencia sinxela que, 
co obxecto de comprender o significado de hipóteses, proporciona unha guía de traballo para aprender a recoñecer os 
trazos clave dunha investigación científica. 

Comunicación lingüística 

As actividades 1 e 6 remiten ao anexo Conceptos clave, para buscar a información necesaria que permita a comprensión 
total do texto. A sección A FONDO, O microscopio, páx. 52, é un texto instrucional. Este tipo de textos dirixen unha 
actividade cara a un fin. Este fin non é posible  
se non existe unha comprensión total do seu contido, desde o punto de vista lingüístico. 

A sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, As microalgas e as mareas vermellas, páx. 55, diríxese á adquisición de novos 
coñecementos a través das habilidades de comprensión lectora. 

O RECANTO DA LECTURA: A biodiversidade das praderías un fragmento de O novo Noé de Gerald Durrel.Coma sempre, 
COMPRENDO O QUE LEO centra o seu obxectivo na comprensión lectora, incluíndo unha pregunta, a 56, que esixe do 
lector non só a comprensión do texto senón  tamén a valoración do seu contido e da súa forma. 

Tratamento da información e competencia dixital 

As páxinas da Internet suxeridas en NON O PERDAS ofrecen a posibilidade de exercitar  
as habilidades para o manexo de novas tecnoloxías, así como a aprendizaxe autónoma. 

Cultural e artística 

As actividades 29 e 51 requiren o uso de destrezas artísticas para a representación precisa  
de elementos da natureza. 

Aprender a aprender 
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A sección A FONDO describe todos os pasos necesarios para levar a cabo unha observación  
ao microscopio de forma autodidacta. 

 
Unidade 8. Os animais vertebrados 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer as características comúns a todos os animais. 
2. Aprender a diferenciar os animais vertebrados dos invertebrados. 
3. Recoñecer as características principais de cada grupo de vertebrados, as súas funcións vitais e as adaptacións ao 

medio en que viven. 
4. Coñecer a clasificación da nosa especie e as súas orixes. 
5. Aprender os pasos para realizar un esquema científico. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• Características do reino animal e diferenza entre vertebrados e invertebrados. (Obxectivos 1 e 2) 
• Animais vertebrados: definición, características comúns e clasificación. (Obxectivo 3) 
• Os cinco grupos de vertebrados: como son, como viven, características específicas  

e subgrupos. (Obxectivo 3) 
• A especie humana: características, clasificación e orixe. (Obxectivo 4) 

Procedementos  

• Observación e interpretación de imaxes, mostras, fotografías e debuxos.  
(Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

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

• Aplicación de diversos criterios para clasificar os vertebrados. (Obxectivos 3 e 4) 
• Elaboración de esquemas científicos. (Obxectivo 5) 

Actitudes 

• Apreciar a diversidade dos vertebrados e mostrar unha actitude favorable  
á súa protección e conservación. 

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Describir as características do reino animal e diferenciar entre un animal vertebrado  
e un invertebrado. (Obxectivos 1 e 2) 
b) Recoñecer e describir as características de estrutura, organización e función  
dos distintos grupos de vertebrados que serven para identificalos e clasificalos,  
a partir de fotografías e debuxos. (Obxectivo 3)  
c) Clasificar vertebrados utilizando claves sinxelas e técnicas de observación.  
(Obxectivo 3) 
d) Explicar en que grupo de animais se clasifica a especie humana,enumerar  
as súas características diferenciadoras e coñecer a súa orixe. (Obxectivo 4) 
e) Definir un esquema científico e describir os pasos necesarios para elaborar un. (Obxectivo 5) 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 
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A sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, Ovos de aves e ovos de réptiles, páx. 71, propón unha serie de cuestións que 
requiren unha explicación dos fenómenos descritos de forma científica, aplicando os coñecementos xa adquiridos na 
unidade a unha situación similar. 

Comunicación lingüística 

A sección A FONDO, Clasificación da especie humana, páx. 68, mostra unha forma distinta  
de presentar a información. É conveniente deterse nesta sección para extraer o máximo partido da análise dos 
esquemas que se mostran, incidindo en todos os elementos que o forman  
e os seus significados (barras, recadros, guións...). 

Cultural e artística 

A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Realización dun esquema científico, páx. 69, explica que características debe reunir 
un esquema científico. Ao levalo a cabo co peixe do exemplo, tomamos conciencia da importancia de dispoñer de certas 
habilidades artísticas para poder cumprir cos requisitos establecidos. 

Autonomía e iniciativa persoal 

No RECANTO DA LECTURA, o texto Vivir entre chimpancés, de Jane Goodall, permítenos reflexionar acerca da orixe dos 
sentimentos e a necesidade de afecto dos seres humanos. 

Competencia social e cidadá 

A partir da reflexión levada a cabo no RECANTO DA LECTURA acerca da necesidade persoal de recibir afecto, debemos 
completar esa reflexión para trasladar o noso afecto cara ao resto  
dos seres humanos, facilitando así o noso crecemento como membros solidarios da sociedade. 

Igualmente, na actividade 7 preséntase a identificación de linguaxes utilizadas polos seres humanos, distintas das 
linguaxes faladas. O estudo da utilidade destas linguaxes, as causas que as orixinan e a necesidade de crealas levaranos a 
comprender outra das necesidades básicas  
os seres humanos: a comunicación. A comunicación é básica para a expresión das emocións, polo que o respecto aos 
individuos que requiren doutras linguaxes para se comunicaren é un  
dos factores clave para crear unha sociedade solidaria. 

 
Unidade 9. Os animais invertebrados 

OBXECTIVOS 

1. Aprender a recoñecer os animais invertebrados, distinguíndoos dos vertebrados. 
2. Recoñecer as características principais de cada grupo de invertebrados. 
3. Asociar as diferentes funcións vitais que realizan coas adaptacións ao medio  

en que viven. 
4. Adquirir criterios para clasificar invertebrados. 
5. Comprobar a utilidade dun modelo experimental para explicar observacións  

da natureza. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• Características de estrutura, organización e función dos invertebrados. (Obxectivo 1) 
• Diversidade dos invertebrados: grupos máis importantes e as súas características.(Obxectivo 2) 
• Adaptacións ao medio. (Obxectivo 3) 
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Procedementos  

• Identificación e descrición de fotografías, debuxos e esquemas. 
• Aplicación de criterios para clasificar os invertebrados. (Obxectivo 2) 
• Elaboración de modelos experimentais. (Obxectivo 5) 
• Realización de esquemas e uso da información do libro para clasificar invertebrados. (Obxectivo 4) 

Actitudes 

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

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Describir a característica común a todos os invertebrados e distinguir invertebrados  
de vertebrados. (Obxectivo 1) 

b) Describir as características de estrutura, organización e función dos distintos grupos  
de invertebrados e as súas adaptacións. (Obxectivos 2 e 3) 

c) Clasificar invertebrados utilizando claves sinxelas e técnicas de observación. (Obxectivo 4) 
d) Describir adaptacións ao medio. (Obxectivo 2) 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Elaboración e observación dun modelo experimental, páx. 85, propón a elaboración 
dun modelo para simular o comportamento dos zapateiros  
na auga. Este modelo permitiranos comprobar a hipótese presentada, que explicaría  
por que os zapateiros poden camiñar sobre a auga. 

Comunicación lingüística 

As actividades 4, 8, 10, 16 e 19 refírense á busca de información no anexo Conceptos clave. 

No apartado O RECANTO DA LECTURA: As trampas das arañas do libro A miña familia a outros animais, móstrase un 
fragmento dunha obra de Gerald Durrell, en que se utiliza unha linguaxe literaria para describir as observacións 
realizadas polo autor nun pequeno ecosistema. As cuestións presentadas obrigan a establecer o paralelismo entre as 
figuras literarias e os elementos naturais descritos. 

Matemática 

Na sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, páx. 87, queda patente que os números forman parte da realidade que describe a 
natureza. A actividade 40 fai uso da cifra proporcionada  
no texto, co obxecto de completar a descrición da estrutura social da colmea. 

Tratamento da información e competencia dixital 

A actividade 42, do RESUMO, propón unha tarefa na que, facendo uso da iniciativa  
e creatividade persoais, se poñerán en xogo diversas destrezas relacionadas coa busca  
e organización da información. 

Social e cidadá 

A sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, As sociedades de insectos, páx. 87, describe  
as comunidades de abellas como modelo de organización social. 

Neste caso, a propia natureza invítanos a reflexionar sobre o papel que desempeñan  
os individuos nunha sociedade, e a súa relevancia no funcionamento conxunto da mesma. 
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Cultural e artística 

Na elaboración do modelo requirido para a actividade da sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, ponse en xogo algo máis ca 
a representación dunha situación natural. Ao elaborar  
o modelo de zapateiro, póñense en xogo as habilidades creativas necesarias para deseñar  
un obxecto que represente de forma enxeñosa, e útil á vez, o individuo obxecto do noso estudo. 

 
Unidade 10. As plantas e os fungos 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer as características propias do reino Plantas e a súa clasificación. 
2. Recoñecer os distintos órganos dunha planta, así como a súa forma e función. 
3. Coñecer as formas de nutrición e reprodución das plantas. 
4. Coñecer as características propias do reino Fungos, e os principais grupos deste reino. 
5. Aprender os pasos necesarios para realizar unha clasificación. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• As plantas, definición do reino, características comúns e clasificación. (Obxectivo 1) 
• As partes das plantas: raíz, talo e follas. Estruturas e funcións. (Obxectivo 2) 
• A nutrición, a relación e a reprodución das plantas. (Obxectivo 3) 
• O reino fungos: características e clasificación. (Obxectivo 4) 
• Observación, mostraxe e clasificación de plantas. (Obxectivo 5) 

Procedementos  

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

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

• Utilización de claves dicotómicas para clasificar plantas. 

Actitudes 

• Interese por coñecer a gran diversidade das plantas e por encontrar os trazos comúns que definen o reino. 
• Desenvolvemento dunha actitude favorable á conservación da biodiversidade. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Recoñecer e describir as características da estrutura, organización e función das plantas a partir de fotografías e 
debuxos. (Obxectivo 1) 

b) Clasificar plantas utilizando claves sinxelas e técnicas de observación e identificar  
os trazos máis relevantes que explican a pertenza a un grupo determinado.  
(Obxectivo 1) 

c) Describir os órganos e partes dunha planta e explicar a súa función. (Obxectivo 2) 
d) Describir o proceso de nutrición das plantas, explicando o papel da fotosíntese. (Obxectivo 3)  
e) Describir o proceso de reprodución das anxiospermas, explicando o papel  

que desempeñan as flores, os froitos e as sementes. (Obxectivo 3) 
f) Recoñecer e describir as características de estrutura, organización e función  

dos fungos a partir de fotografías e debuxos. (Obxectivo 4) 
g) Describir os pasos para realizar unha clasificación. (Obxectivo 5) 
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TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Observación, mostraxe e clasificación, páx. 101, propón a observación das follas das 
plantas para a identificación de trazos clave que permitan levar a cabo unha clasificación científica útil. 

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, A nutrición das plantas, páx. 103, analiza o experimento de Van Hemont, a partir do cal se 
deben identificar os presupostos científicos e proporcionar unha interpretación científica dos resultados. 

Comunicación lingüística 

As actividades 3 e 6, de busca no anexo Conceptos clave, son necesarias para completar a comprensión das epígrafes. 

No apartado O RECANTO DA LECTURA, o texto seleccionado, un fragmento de O bosque animado, require un paso máis 
na competencia de comunicación lingüística.  

Matemática 

No texto introdutorio da unidade son os números os que nos permiten comprender en toda a súa dimensión o contido 
do texto: a grandeza das sequoias vermellas. 

Tratamento da información e competencia dixital 

A actividade 47 do libro propón a realización dunha clasificación, para a que será necesario recompilar a información 
que se considere necesaria, así como presentala facendo uso dos formatos que mellor a organicen. 

Cultural e artística 

O fragmento reproducido no apartado O RECANTO DA LECTURA, pertencente á obra O bosque animado, é unha fermosa 
imaxe personificada da natureza. A análise detallada de cada unha das descricións permite admirar o enxeño do autor, 
así como valorar a riqueza da linguaxe como ferramenta de expresión artística. 

 

Unidade 11. Os seres vivos máis sinxelos 

OBXECTIVOS 

1. Identificar as características principais dos organismos que forman o reino Protistas. 
2. Coñecer a estrutura das bacterias, así como a forma en que realizan as súas funcións vitais. 
3. Recoñecer a estrutura xeral dos virus, así como o seu ciclo de infección. 
4. Analizar as causas polas que determinados microorganismos poden ser beneficiosos  

ou prexudiciais para a biosfera e para as persoas. 
5. Coñecer algunhas enfermidades infecciosas, a súa forma de contaxio e o tipo  

de microorganismo que as causa. 
6. Entender como funcionan as vacinas e os antibióticos, e valorar a importancia  

do seu uso controlado. 
7. Aprender os pasos para tomar mostras e poder observar microorganismos  

ao microscopio. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• Características xerais do reino Protistas. (Obxectivo 1) 
• O reino Moneras, as súas características principais, estrutura e ciclo vital. (Obxectivo 2) 
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• Características, estrutura e ciclo de infección dos virus. (Obxectivo 3) 
• Os microorganismos e o seu papel na biosfera. (Obxectivo 4) 
• As enfermidades infecciosas, o seu proceso infectivo, prevención e curación. (Obxe. 5 e 6) 

Procedementos  

• Interpretación e elaboración de debuxos esquemáticos. 
• Observación e interpretación de fotografías, imaxes, debuxos e gráficos. 
• Clasificación de seres vivos aplicando un criterio científico. 
• Manexo do microscopio para recoñecer e clasificar seres vivos. (Obxectivo 7) 
• Análise de textos científicos. 

Actitudes 

• Apreciar o valor e beneficio da maioría dos microorganismos. (Obxectivo 4) 
• Mostrar interese por coñecer os organismos que non se ven a simple vista.  

(Obxectivo 7) 
• Comprender a importancia dos hábitos de prevención de enfermidades. (Obxe.5 e 6) 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Recoñecer e describir as diferenzas de estrutura, organización e función dos distintos grupos que compoñen o 
reino Protistas e recoñecer criterios de clasificación. (Obxectivo 1) 

b) Identificar e clasificar exemplares dos reinos Protistas e Moneras con técnicas  
de observación e claves sinxelas. (Obxectivos 1 e 2) 

c) Realizar debuxos esquemáticos da estrutura típica dos organismos do reino Moneras  
e describir as súas funcións vitais. (Obxectivo 2 ) 

d) Recoñecer a estrutura e o ciclo de infección dos virus. (Obxectivo 3) e) Analizar  
e comprender o papel beneficioso e prexudicial na biosfera dos distintos microorganismos. (Obxectivo 4) 

f) Explicar a orixe, vías de contaxio e curación de enfermidades infecciosas comúns. 
g) Comprender a diferenza entre vacinas e antibióticos e as enfermidades que tratan cada unha delas. 
h) Describir os procesos de toma de mostras, observación e clasificación  

de microorganismos observados ao microscopio. 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Observación de microorganismos, páx. 117, presenta unha experiencia que, 
ademais de traballar unha parte do método científico, invita á reflexión acerca das implicacións que teñen os feitos 
científicos para a vida das persoas. 

Na sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, O crecemento das bacterias, páx. 119, preséntanse de forma gráfica os resultados 
observados no crecemento das colonias de bacterias, de xeito que a partir deles se elabore unha interpretación 
científica que explique os resultados. 

Comunicación lingüística 

Na actividade 4 remítese ao anexo Conceptos clave para a resolución do exercicio. 

A sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA presenta a información relevante nun formato distinto do utilizado ata esta 
unidade. Trátase de gráficas que, para lelas, requiren doutras habilidades diferentes das utilizadas ata agora, pero que é 
fundamental desenvolver para poder levar a cabo este exercicio. 

Para completar o desenvolvemento destas habilidades, a actividade 33 presenta un exercicio  
de “lectura” de gráficas, e a súa interpretación científica. 
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O RECANTO DA LECTURA: o bacilo roubado, un fragmento de O bacilo roubado e outros incidentes, de H.G Well. 

Matemática 

A mesma sección UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA mostra a natureza matemática  
do crecemento das bacterias. A resolución das actividades propostas require a posta en marcha de destrezas 
matemáticas básicas, como son o cálculo e o razoamento matemático. 

Tratamento da información e competencia dixital 

Para responder adecuadamente á actividade 32, da páxina 118, proporciónase un enderezo  
da Internet dedicado á gripe, no que se poderá buscar a información relevante que permita aventurar unha resposta 
razoada. 

 
Unidade 1. O Universo e o Sistema Solar 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer como é e como se orixinou o Universo e os seus principais compoñentes. 
2. Aprender a manexar as enormes distancias do Universo e a realizar cálculos sinxelos 

con elas. 
3. Familiarizarse cos compoñentes do Sistema Solar, as súas características  

e os seus movementos. 
4. Desenvolver interese e capacidade de observación do ceo nocturno, recoñecendo  

nel diferentes obxectos. 
5. Adquirir habilidades para comparar os tamaños do Sol e os planetas con obxectos cotiáns. 
6. Comprender as teorías científicas do coñecemento astronómico e a súa evolución histórica. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• Concepción, compoñentes e orixe do Universo. (Obxectivo 1) 
• Tamaños e distancias no Universo. (Obxectivo 2) 
• O Sistema Solar, astros que o compoñen, características dos planetas, movementos  
dos astros. (Obxectivo 3) 
• Coñecemento astronómico e evolución histórica. (Obxectivo 6) 

Procedementos  

• Interpretación de esquemas e imaxes do Sistema Solar, os seus compoñentes, características e movementos. 
(Obxectivo 3) 

• Aplicación de coñecementos matemáticos para resolver problemas sinxelos de cálculo. (Obxectivos 2 e 5) 
• Aplicación de coñecementos á observación do ceo. (Obxectivo 4) 
• Interpretación de textos científicos. 

Actitudes 

• Valorar as achegas científicas ao coñecemento do Universo. (Obxectivo 6) 
• Tomar conciencia das enormes distancias do Universo e de que o noso planeta  
é só un máis dos millóns que probablemente existirán. (Obxectivo 2) 
• Mostrar interese por recoñecer obxectos no ceo nocturno. (Obxectivo 4) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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a) Identificar e definir os principais compoñentes do Universo, describir as súas características e explicar a orixe do 

Universo. (Obxectivo 1) 

b) Explicar por que temos que utilizar unidades de medida especiais para especificar  
as distancias no Universo, cales son e a que equivalen. (Obxectivo 2) 

c) Realizar cálculos para apreciar os tamaños relativos dos compoñentes do Universo. (Obxectivo 5) 

d) Describir o Sistema Solar, realizar un esquema e localizalo no Universo, identificando  
os seus compoñentes e explicando características de cada un deles. (Obxectivo 4) 

e) Explicar argumentos que xustifican as teorías científicas no coñecemento astronómico  
e a súa evolución histórica (xeocentrismo vs. heliocentrismo). (Obxectivo 6) 

f) Coñecer como utilizar un mapa do ceo para localizar algunhas das constelacións máis importantes e enumerar 
algúns dos obxectos ou astros visibles no Universo a simple vista  
e como poden ser recoñecidos. (Obxectivo 4) 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico. 

Na sección A FONDO, O que vemos no ceo nocturno, páx. 16, proponse un exercicio  
de observación de dúas constelacións relevantes: a Osa Maior e a Osa Menor. 

En UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, A superficie da Lúa, páx. 19, pídese unha interpretación científica acerca da orixe dos 
cráteres da Lúa. 

Comunicación lingüística. 

As actividades 1 e 15 do libro, que remiten ao anexo Conceptos clave, fomentan a busca  
de información. 

No apartado O RECANTO DA LECTURA, ofrécese un fragmento de O Universo nunha casca de noz, de Stephen Hawking, e 
unha breve biografía do autor, representando ambos un claro exemplo da necesaria comuñón entre ciencia e 
comunicación lingüística. 

Matemática. 

A sección Ciencia nas túas mans, Tamaños e distancias no Universo, páx. 17, destaca  
a utilización de destrezas matemáticas para a comprensión e interpretación da natureza. 

Tratamento da información e competencia dixital. 

En NON O PERDAS, proporciónanse enderezos de Internet para desenvolver aptitudes  
de busca de información. 

Social e cidadá. 

En COMPRENDO O QUE LEO, o exercicio 43 propón unha reflexión acerca das afeccións neurolóxicas e os seus efectos na 
intelixencia dos individuos. Esta cuestión pódenos axudar  
a discutir acerca de cales son as características humanas que realmente nos cualifican  
como persoas. 

Autonomía e iniciativa persoal. 
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A sección A FONDO, Unha mensaxe de paz cara ás estrelas, páx. 15, é un exercicio  
de autoconciencia, en que expresar soños e intereses persoais de forma absolutamente libre. 

 

Unidade 2. O planeta Terra 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer as características que diferencian o noso planeta dos outros planetas rochosos. 
2. Aprender as formas de relevo características dos continentes e dos fondos oceánicos. 
3. Comprender a relación que hai entre o movemento orbital da Terra, a inclinación  

do seu eixe de rotación e a sucesión das estacións. 
4. Estudar os procesos que ocorren debido aos movementos da Lúa: as fases lunares,  

as mareas e as eclipses. 
5. Coñecer as capas que compoñen o planeta Terra, a súa composición  

e a súa importancia. 
6. Aprender a obter información analizando un texto científico. 

CONTIDOS 

Conceptos  

• A Terra: características, movementos e formas de relevo. (Obxectivos 1 e 2) 
• As estacións e as súas causas. (Obxectivo 3) 
• A Terra e a Lúa: fases lunares, eclipses e mareas. (Obxectivo 4) 
• Capas da Terra: xeosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. (Obxectivo 5) 

Procedementos  

• Elaboración de modelos gráficos sinxelos. 
• Análise de textos científicos. (Obxectivo 6) 
• Observación e interpretación de imaxes e esquemas de distinta natureza e escala. 

Actitudes 

• Valorar o noso planeta polas súas características únicas no Sistema Solar. 
• Mostrar interese por explicar fenómenos coma as estacións, as fases lunares  
ou a sucesión dos días e as noites. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a)   Describir as características físicas da Terra. (Obxectivo 1) 
b) Elaborar esquemas gráficos sinxelos dos movementos da Terra, o Sol e a Lúa. (Obxectivos 3 e 4) 
c) Xustificar algúns fenómenos naturais a través da interpretación dos movementos relativos da Terra e a Lúa: 

estacións, día e noite, fases da lúa, mareas, etc.  
(Obxectivos 3 e 4) 

d) Elaborar esquema do interior da Terra, nomeando e describindo as diferentes capas. (Obxectivo 5) 
e) Describir as capas visibles da Terra: atmosfera, hidrosfera e biosfera. (Obxectivo 5) 
f) Describir o relevo dos continentes e dos fondos oceánicos. (Obxectivo 2) 
g) Obter información dun texto científico. (Obxectivo 6) 

TRABALLO CON COMPETENCIAS 

Coñecemento e interacción co mundo físico 
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Na sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Busca de información, páx. 35, trabállase a análise dun texto científico mediante a 
identificación de palabras clave, coma magma ou columna magmática, para a busca de información científica. 

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, A rixidez do manto terrestre, páx. 37, é unha guía para identificar os presupostos, os feitos e 
os razoamentos que sustentan a conclusión de que o manto flúe. 

Comunicación lingüística 

As actividades 8 e 20 remítennos ao anexo Conceptos clave en busca de información.A sección CIENCIA NAS TÚAS 
MANS, Busca de información, páx. 35, proporciona unha guía completa para a comprensión dun texto, exercitando 
algunhas das destrezas necesarias para o caso. 

Tanto o relato da entrada coma o texto de O RECANTO DA LECTURA: Aventura ao centro da Terra do libro Aventura 
no centro da Terra, de Edgar Rice Burroughs, requiren da comprensión lectora para poder responder as cuestións que se 
presentan a propósito de ambos. 

Social e cidadá 

A sección A FONDO, O calendario e os movementos da Terra, páx. 34, amosa unha revisión histórica dos diferentes 
modos de dividir o tempo, así como a súa arbitrariedade axustada  
ás necesidades e crenzas de cada pobo e época. Ofrece unha visión da pluralidade  
de formulacións para un mesmo fin, e a validez de todas elas. 

Cultural e artística 

As actividades 13 e 44 requiren a exercitación de destrezas plásticas para a realización  
de esquemas que representen fenómenos naturais. 

Aprender a aprender 

A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS actúa como guía para a aprendizaxe autónoma 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

A) Procedementos de avaliación 

 
1.- Asistencia, atención e participación nas clases 
2.- Probas escritas (temas, tests, cuestionarios abertos e pechados, redaccións...) 
3.- Probas orais, exercicios 
4.- Elaboración e exposicións de traballos 
5.- Elaboración de informes 
6.- Traballos de laboratorio 
7.- Valoración do coidado do material de laboratorio e da aula 
8.- Amosar interese polo traballo 

 

B) Procedementos de cualificación  

 

1.- Farase un control escrito ao rematar cada unha das unidades. A puntuación deste será sobre 10 puntos. Esta nota 
pode ser modificada a baixa naqueles casos onde o alumno mostre resultados negativos nos aspectos 
contemplados nos procedementos de avaliación  (non facer os exercicios, informes, mal comportamento, etc.)   

 

2.- Naquelas avaliacións onde se faga máis dun control, a nota final será a da media entre eles, sempre que o valor de 
cada un non sexa inferior a catro. (Exemplo: 4 e 6,5, 4,3 e 5,8, etc. pero non se fai media se se da o caso de 3,7 e 9, 
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neste último caso non se fai media e ten que recuperar automaticamente o control de 3,7). Se a media non é 
inferior a cinco, a materia queda superada. En caso de non ser así ao rematar cada avaliación, naqueles caso que 
sexa preciso farase un control de recuperación daquel ou aqueles que teñan nota insuficiente.  

 

3.- Ao final do terceiro trimestre poderá haber tres tipos de exames para aquel alumnado que non teña superada 
toda a materia. Un para recuperar o/os controis non superados da terceira avaliación, outro de repesca dunha (só 
se se ten unha) das avaliacións anteriores onde non se superase a recuperación, ou exame final (toda a materia 
dada) para quen teña sen superar dúas ou as tres avaliacións. 

 

4.- A cualificación final da materia será a media das avaliacións, ou a do exame final se fose o caso. No caso de que 
esta nota final non fose inferior a catro poderá ser redondeada positivamente ata un punto, en función de todos 
os aspectos mencionados  nos procedementos de avaliación.   

 
PLAN DE TRABALLO PARA ALUMNOS  COAS CIENCIAS DA NATUREZA DE  
1º CURSO DA ESO PENDENTES 
 
Plan de traballo 
 
2.1. Contidos mínimos esixibles 

 
 Propiedades comúns da materia. Magnitudes fundamentais e derivadas. O Sistema internacional de unidades. 

Medida da lonxitude, superficie e volume. Cambio de unidades.  
 Determinación da masa e da densidade . 
 Os diferentes estados da materia  e as súas características. Cambios de estado. 
 Materia homoxénea e heteroxénea. Substancias puras simples e compostas. Mesturas e disolucións. Métodos de 

separación das mesturas..  
 Átomos e elementos químicos. A táboa periódica. 
 Diferencia entre cambio físico e cambio químico.  
 Sistemas terrestres: conceptos de atmosfera, hidrosfera, xeosfera e biosfera 
 A hidrosfera. O ciclo da auga. Os océanos: características da auga do mar.  
 Atmosfera: Composición , estructura vertical. Conceptos de tempo e clima. Presión atmosférica, humidade e 

temperatura. O vento e as precipitacións. Interpretación de climogramas e mapas do tempo. 
 Os seres vivos. Funcións básicas. A célula. 
 Funcións de nutrición. Nutrición autótrofa e heterótrofa..  
 A respiración  como proceso de obtención de enerxía nos seres vivos: concepto de respiración celular.  
 A función de relación: concepto de estímulo e resposta. 
 Tipos de reproducción: asexual e sexual. Oviparismo e viviparismo. 
 Clasificación dos seres vivos. Nomenclatura científica. As categorías taxonómicas. Os 5 reinos 
 Zooloxía. Características xerais e organización corporal dun animal. Diferencia entre animais e plantas. Casificación 

dos animais. Diferencia entre invertebrados e vertebrados. 
 Animais invertebrados. Concepto e grupos máis importantes. 
 Os vertebrados. Concepto e clasificación. Características diferenciadoras de cada clase de vertebrados. 

 
2.2. Criterios de avaliación 

 
 Manexar correctamente as unidades do SI e realizar cálculos con múltiplos e submúltiplos das mesmas. Entender o 

concepto de densidade empregando esta magnitude na resolución de problemas sinxelos. 
 Identificar as propiedades características dos sólidos, líquidos e gases e explicar os cambios de estado que 

experimenta a materia. 
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 Diferenciar e clasificar distintos  exemplos de materiais en substancias   homoxéneas e  heteroxéneas,  puras e 

mesturas, simples e compostas 
 Escoller e describir o procedemento máis axeitado para separar os compoñentes dunha mestura dada 
 Recoñecer os compoñentes dunha disolución, diferenciando soluto e disolvente; distinguir entre disolución 

saturada, concentrada e diluida  e realizar cálculos elementais de concentración en g/l. 
 Distinguir entre átomo e elemento químico. Describir o átomo citando as características máis salientables das 

partículas subatómicas. 
 Manexar a táboa periódica para a busca de elementos segundo o seu número atómico, determinación do número 

de protóns e electróns, e determinación da masa  aproximada dun átomo dado. 
 Diferenciar cambios físicos de cambios químicos a partir das súas características principais. Identificar cambios 

físicos e químicos observables no entorno inmediato e na vida cotiá. 
 Definir e diferenciar as funcións vitais e coñecer as características comúns (coposición, natureza celular) dos seres 

vivos. 
 Explicar os principais procesos relacionados coa alimentación e nutrición de animais e plantas, establecendo as 

diferencias entre nutrición autótrofa e heterótrofa. Explicar o proceso da fotosíntese dun modo elemental, 
resaltando a súa importancia. 

 Explicar en qué consiste a respiración celular e establecer o papel do osíxeno neste proceso. 
 Diferenciar a reproducción asexual  e sexual. Describir as principais fases da reproducción sexual en animais e 

plantas . Diferenciar oviparismo e viviparismo. 
 Interpretar cadeas tróficas, identificando os diferentes niveis tróficos e explicando a natureza das relacións 

alimenticias que se establecen entre eles.  
 Interpretar esquemas e bloques diagrama sobre a estructura, composición e partes integrantes  da atmosfera e 

hidrosfera. 
 Interpretar climogramas , identificando temperaturas máximas e mínimas, períodos húmidos e períodos de seca,  

contía total das precipitacións e amplitude térmica. 
 Interpretar mapas de isóbaras, indicando a presenza de altas ou baixas presións e a súa influencia no tempo 

atmosférico,  dirección e intensidade dos ventos. 
 Identificar nomes científicos de organismos  e asocialos cun nome común 
 Identificar e clasificar animais vertebrados e invertebrados  atendendo ás características morfolóxicas externas. 
 Diferenciar as distintas clases de vertebrados, empregando a s características morfolóxicas externas e sinalando o 

seu modo de vida,tipo de pel,  tipo de respiración, tipo de reproducción, ectotermia ou endotermia.  
 
2.3. Actividades de recuperación e avaliación 
 

Os alumnos traballarán os contidos da materia mediante a realización de dous caderniños  de exercicios, que lles 
serán entregados  durante o primeiro e segundo trimestres do curso. 
Nunca data acordada, convocarase aos alumnos a unha reunión, na que se recollerán os caderniños, que serán 
revisados polos profesores e devoltos corrixidos  aos alumnos. Porcurarase facer un seguimento persoalizado de 
cada alumno, sinalándolles aqueles contidos que cada un precise traballar máis. De ser necesario, e se os alumnos o 
demandan, poderanse convocar máis reunións, co fin de  reforzar os contidos que presenten máis dificultades e 
resolver dúbidas.  
Despois da presentación dos caderniños, os alumnos serán convocados á realización realizarán dunha proba parcial 
escrita baseada nos contidos traballados no trimestre. Estas probas terán lugar pola tarde.  
Aos alumnos que obteñan unha avaliación positiva nos dous caderniños e nas probas escritas trimestrais  
consideráraselles superada a materia.  
Para poder presentarse ás probas parciais será obligatorio ter entregado o caderniño de ejercicios 

 
2.4. Criterios de cualificación 
 

A contribución á cualificación parcial do caderno de ejercicios e do exame será do 40% e 60% respectivamente. 
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A cualificación final será a media aritmética  da nota acadada nos dous  trimestres. Para aprobar, será necesario 
acadar unha nota media mínima  de 5 puntos sobre 10.  
Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva nos controis trimestrais, deberán realizar a proba global no 
mes de maio. Do mesmo xeito, aqueles alumnos que non superen a materia en maio, deberán realizar unha nova 
proba global no mes de setembro.  

 
2.5. EXEMPLO de temporalización 
 

 Contidos Data de entrega do 
caderno de actividades 

Data do control 

 
1º Trimestre 

- A materia e as súas propiedades.  
- A materia e a súa diversidade. 
- A composición da materia. 

 
12 de Xaneiro  

20 de Xaneiro  

 
2º Trimestre 

- A atmosfera terrestre.  
- A Hidrosfera terrestre.  
- Seres vivos. 
- Os animais vertebrados. 
- Os animais invertebrados. 

 
18 de Febreiro   

3 Marzo  

 
 



31 

 
PROXECTO LECTOR DE CENTRO 

 
 
a) O alumnado deste nivel participa na “HORA DE LER” do “PROXECTO LECTOR DE CENTRO”.  
 
b) Para mellorar a competencia en comunicación e comprensión lectora fanse unha serie de actividades que aparecen 

reflectidas en cada unidade baixo os epígrafes de: 
● O recanto da lectura 
● Ciencias nas túas mans 
● A fondo 
● Unha análise científica 
● Conceptos clave 
● Actividades 

Algunhas delas fomentan varias competencias ao mesmo tempo, non só as indicadas 

  

c) As lecturas –de O recanto da lectura– fanse ao rematar cada tema e dedícaselle unha sesión completa da clase.  

O sistema consiste en: Os alumnos len mentalmente o texto. A profesora, despois, pídelle a catro ou cinco –ao chou– 
que nos conten o que entenderon do lido. Pouco a pouco entre a profesora e uns e outras van saíndo datos. A 
continuación faise unha nova lectura do texto, –esta vez en voz alta–  onde van lendo un a continuación doutro, 
pequenos fragmentos ata rematar. Finalmente fanse preguntas sobre o texto. No libro aparece como “Comprendo o 
que leo”.  
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Cuestións previas á programación de aula 
1. Na estrutura e contidos desta programación préstase atención as competencias, xunto a outros elementos: 
 
  . As competencias básicas no currículo e a programación da materia: neste apartado refírense as intencións das 
competencias básicas; ademais de precisarse o alcance de cada unha delas.  
. Obxectivos educativos da materia e da etapa: establecendo a vinculación entre as capacidades á adquisición das cales 
se dirixen os procesos de ensino-aprendizaxe na materia de Ciencias da Natureza e as capacidades máis xerais que 
procura a Educación Secundaria Obrigatoria. 
. Os contidos de Ciencias da Natureza para o curso 2º da ESO:  
. Principios pedagóxicos e actividades: referidos ao seu axuste e adecuación para o logro das competencias básicas. 
. Criterios de avaliación da materia de Ciencias da Natureza no curso 2º da ESO: que se tomarán como referencia para 
os propios criterios de avaliación das unidades didácticas. 
. Unidades didácticas da programación: Estrutura de cada unha das unidades e desenvolvemento das mesmas  
 
2. As competencias básicas no currículo e a programación 
A incorporación das competencias ao currículo e á programación ten varias intencións: 
 
-Destacar aquelas aprendizaxes que se consideran imprescindibles, cunha formulación integradora e orientada á 
aplicación dos saberes adquiridos en diferentes situacións e contextos.  
-Orientar o ensino, posto que permiten identificar os contidos e os criterios de avaliación que teñen carácter 
imprescindible  
-Contribuír, de xeito decisivo, a que o alumnado que conclúa a Educación Secundaria Obrigatoria poida lograr a súa 
realización persoal, e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.  
 
2.1. Obxectivos educativos como capacidades e competencias básicas 
A materia de Ciencias da Natureza conta con obxectivos propios, relacionados cos da Educación Secundaria Obrigatoria, 
e, con eles, facilítase a adquisición das competencias básicas.  
 Trátase de guiar o alumnado para que, adquira as competencias e sexa capacaz de movilizar un conxunto de recursos 
para resolver "situacións-problema” e  para enfrontar situacións complexas  
 
2.2. Competencias educativas e niveis básicos de logro 
 
Competencia en comunicación lingüística  
Competencia matemática  
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico  
Tratamento da información e competencia dixital 
 Competencia social e cidadá Competencia cultural e artística 
 
Competencia para aprender a aprender Autonomía e iniciativa persoal 
 
 
2.3. A contribución da materia de Ciencias da Natureza ao logro das competencias básicas 
 
Competencia en comunicación lingüística.-A área de Ciencias utiliza unha terminoloxía formal, moi rigorosa e concreta, 
que permite aos alumnos incorporar esta linguaxe e os seus termos, para poder utilizalos nos momentos necesarios coa 
suficiente precisión. As lecturas específicas deste área, permiten, así mesmo, a familiarización coa linguaxe científica. 
 
Competencia en competencia matemática.-A elaboración de modelos matemáticos e a resolución de problemas 
formúlase nesta área como unha necesidade para interpretar o mundo físico. Trátase polo tanto dunha das 
competencias máis traballadas no currículo de calquera materia de Ciencias. 
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Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico.-O coñecemento do mundo físico é a base da área de 
Ciencias. O coñecemento científico integra estratexias para saber definir problemas, deseñar pequenas investigacións, 
elaborar solucións, analizar resultados, comunicalos, etc.O coñecemento do propio corpo e a atención á saúde resultan 
cruciais na adquisición desta competencia, e nas interrelacións das persoas co medio. 
Competencia en competencia dixital.-Desenvólvese a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en medios 
dixitais. Permite ademais familiarizarse cos códigos e linguaxes nas que se presenta a información científica  
Competencia en social e cidadá.-Esta área favorece o traballo en grupo, para a resolución de actividades e o traballo de 
laboratorio. Fomenta o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade, e a satisfacción do traballo 
realizado. 
Competencia en cultural e artística.-A observación e a elaboración de modelos é un dos sistemas de traballo básicos 
Competencia en aprender a aprender.-Esta competencia desenvólvese nas formas de organizar e regular a propia 
aprendizaxe. A súa adquisición fundaméntase no carácter instrumental de moitos dos coñecementos científicos. 
Fomentar a imaxinación, a análise e os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o que 
favorece a aprendizaxe autónoma. 
Competencia en iniciativa persoal.-A creatividade e o método científico esixen autonomía e iniciativa. Dende a 
formulación dunha hipótese ata a obtención de conclusións, faise necesario a elección de recursos, a planificación da 
metodoloxía, a resolución de problemas. 
2.4. Os obxectivos de Ciencias da Natureza e a súa vinculación cos obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria 
Os obxectivos da materia de Ciencias da Natureza, como os do resto das materias, asócianse cos obxectivos xerais da 
Educación Secundaria Obrigatoria 
OBXECTIVOS DA ESO  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a 
tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 
humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.  
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudio|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 os 
estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres.  
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, 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,  textos e mensaxes, e iniciarse no coñecemento, a 
lectura e o estudo da literatura. 
 i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado. 
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, así como o patrimonio 
artístico e cultural.  
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, 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, contribuíndo á súa 
conservación e mellora. Desenvolver actitudes e hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria, 
facilitando estratexias que permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos relacionados coa 
alimentación, o consumo, as drogodependencias e a sexualidade. 
l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión e representación. 9. Recoñecer o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza, así como as 
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súas achegas ao pensamento humano ao longo da historia, apreciando os grandes debates superadores de dogmatismos 
e as revolucións científicas que marcaron a evolución cultural da humanidade e as condicións de vida. 
 
OBXECTIVOS DE CIENCIAS DA NATUREZA. 
1. Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza para interpretar os fenómenos 
naturais, e para analizar as repercusións de desenvolvementos tecnocientíficos e as súas aplicacións. 
2. Aplicar, na resolución de problemas, estratexias coherentes cos procedementos das ciencias, talle como a discusión 
do interese dos problemas formulados, a formulación de hipótese, a elaboración de estratexias de resolución e de 
deseños experimentais, a análise de resultados, a consideración de aplicacións e repercusións do estudio|estudo 
realizado e a busca de coherencia global. 
 3. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade, 
interpretar diagramas, gráficas, táboas e expresións matemáticas elementais, así como comunicar a outros 
argumentacións e explicacións no ámbito da ciencia. 
4. Obter información sobre temas científicos, utilizando distintas fontes, incluídas as tecnoloxías da información e a 
comunicación, e empregala, valorando o seu contido, para fundamentar e orientar traballos sobre temas científicos. 
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento para analizar  cuestións científicas e tecnolóxicas. 

6.-desenvolver actitudes e hábitos favorables a promoción da saúde  facilitando estratexias para enfrontar os perigos d a 

sociedade actual coma: consumo, dogrodependencia sexualidade…. 

7. Comprender a importancia de utilizar os coñecementos das ciencias da natureza para satisfacer as necesidades 
humanas e participar na necesaria toma de decisións en torno a problemas locais e globais aos que nos enfrontamos. 
8. Coñecer e valorar as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e o medio. 
9.-Recoñecer o carácter  creativo das ciencias da natureza e as súas aportacións ao pensamento humano e a calidade  de 
vida que representan os avances científicos para a humanidade. 
 
3. Os contidos da materia de Ciencias da Natureza no curso 2º da ESO 
Bloque 1. Contidos Comúns 
. Familiarización coas características básicas do traballo científico, por medio de: formulación de problemas, discusión do 
seu interese,  deseños experimentais, etc. para comprender mellor os fenómenos naturais e resolver os problemas que 
o seu  estudo formula. 
. Utilización dos medios de comunicación e as tecnoloxías da información e a comunicación para obter información 
sobre os fenómenos naturais. 
. Interpretación de información de carácter científico e utilización da devandita información para formarse unha      
opinión propia e expresarse axeitadamente. 
. Utilización correcta dos materiais e instrumentos básicos dun laboratorio e respecto polas normas de seguridade  
Bloque 2. Materia e enerxía. 
. A enerxía nos sistemas materiais. 
. A enerxía como concepto fundamental para o estudio dos cambios. Valoración do papel da enerxía nas nosas vidas. 
. Análise e valoración das diferentes fontes de enerxía, renovables e non renovables. 
. Problemas asociados á obtención, transporte e utilización da enerxía. 
. Toma de conciencia da importancia do aforro enerxético. 
 
Bloque 3. Transferencia de enerxía. 
. Calor e temperatura. 
. A calor como axente produtora de cambios. Distinción entre calor e temperatura. 
. Recoñecemento de feitos e realización de experiencias nas que se manifesten os efectos da calor sobre os corpos. 
. Interpretación da calor como forma de transferencia de enerxía. 
. Valoración das aplicacións da utilización práctica da calor. 
. Luz e son. 
. Luz e visión: os obxectos como fontes secundarias de luz. 
. Propagación rectilínea da luz en todas as direccions. 
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. Estudio cualitativo da reflexión e da refracción. 
. Descomposición da luz: interpretación das cores. 
. Son e audición. Propagación e reflexión do son. 
. Valoración do problema da contaminación acústica e lumínica. 
 
Bloque 4. Transformacións xeolóxicas debidas á enerxía interna da Terra. 
. Transferencia de enerxía no interior da Terra. 
. As manifestacións da enerxía interna da Terra: erupcións volcánicas e terremotos. 
. Valoración dos riscos volcánico e sísmico e importancia da súa predición e prevención. 
. Identificación de rochas magmáticas e metamórficas e relación entre a súa textura e a súa orixe. 
. Manifestacións da geodinámica interna no relevo terrestre. 
Bloque 5. A vida en acción. 
As funcións vitais. 
A nutrición: obtención e uso de materia e enerxía polos seres vivos. Nutrición autótrofa e heterótrofa. A importancia da 
fotosíntese na vida da Terra. 
A respiración nos seres vivos. 
As funcións de relación: percepción, coordinación e movemento. 
Características da reprodución sexual e asexual. 
Observación e descrición de ciclos vitais en animais e plantas. 
Bloque 6. O medio natural. 
. Biosfera, ecosfera e ecosistema. Identificación dos compoñentes dun ecosistema. Factores abióticos     e bióticos . 
. Ecosistemas acuáticos de auga doce e mariños. Ecosistemas terrestres: os biomas. 
. O papel que desempeñan os organismos produtores, consumidores e descompoñedores no ecosistema. 
. Realización de indagacións sinxelas sobre algún ecosistema do ámbito. 
 
4. Principios pedagóxicos e actividades didácticas 
 
Os principios pedagóxicos que se estiman para o desenvolvemento dos procesos de ensino gardan relación cos propios 
desta etapa educativa da educación básica e cos derivados da adquisición de competencias.En tal sentido, teranse en 
conta as seguintes consideracións, coa perspectiva das características da etapa: 
 
-Facilitar o acceso de todo o alumnado á educación común, coas medidas necesarias de atención á diversidade. 
-Atender os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado. 
-Favorecer a capacidade de aprender por si mesmos e promover o traballo en equipo. 
-Procurar a adquisición e o desenvolvemento das competencias básicas, adecuando o seu logro progresivo ás 
características do alumnado do curso e da materia. 
-Predispoñer e reforzar o hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
-Desenvolver a comprensión lectora e a expresión oral e escrita. 
-Incidir, así mesmo, na comunicación audiovisual e no uso das tecnoloxías da información e da comunicación. 
-Utilizar as ideas e coñecementos previos dos alumnos como soporte para novos esquemas mentais que reformulen ou 
desenvolvan os dispoñibles. 
-Emprazar á busca, selección, análise crítica, tratamento, presentación e aplicación dos coñecementos; de tal maneira 
que a función docente se vincule a "tutorizar" a aprendizaxe, estimular e acompañar. 
-Aproximar a natureza do coñecemento a situacións cotiás e problemas prácticos, aos contextos e ámbitos sociais, para 
que a aprendizaxe resulte relevante. 
-Facilitar situacións que requiran procesos de metacognición do alumnado e axuden a adquirir habilidades de 
autorregulación, tanto para aprender coma para aprender a aprender. 
-Recorrer a actividades didácticas en clave de "situacións-problema", nas que se require procesos cognitivos variados e a 
aplicación do que se sabe ou do que se sabe facer situacións que resultan próximas, habituais e previsibles. 
-Alternar e diversificar as actuacións e situacións de aprendizaxe de acordo coa motivación e os intereses do alumnado 
-Utilizar a cooperación entre iguais como experiencia didáctica na que se poñen en xogo o diálogo, o debate, a 
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discrepancia, o respecto ás ideas doutros, o consenso, as disposicións persoais. 
-Acentuar a natureza formativa e orientadora da avaliación, asociada ao desenvolvemento dos procesos de aprendizaxe; 
que poden ser revisados e axustados de acordo coas informacións e rexistros da avaliación formativa. 
 
5. Criterios de avaliación de Ciencias da Natureza en 2º da ESO 
 
1. Utilizar o concepto de enerxía para explicar o seu papel nas transformacións que teñen lugar no noso ámbito e 
recoñecer a importancia e repercusións para a sociedade e o medio das diferentes fontes de enerxía renovables e non 
renovables. 
     Preténdese avaliar se o alumnado relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de realizar cambios, se coñece    
diferentes formas e fontes de enerxía, renovables e non renovables, as súas vantaxes e inconvenientes e algúns dos 
principais problemas asociados á súa obtención, transporte e utilización. Valorarase se o alumnado comprende a 
importancia do aforro enerxético e o uso de enerxías limpas para contribuír a un futuro sostible. 
 
2. Resolver problemas aplicando os coñecementos sobre o concepto de temperatura e a súa medida, o equilibrio e 
desequilibrio térmico, os efectos da calor sobre os corpos e a súa forma de propagación 
Comprobar se o alumnado comprende a importancia da calor e as súas aplicacións, así como a distinción entre calor e 
temperatura e se é capaz de realizar experiencias sinxelas relacionadas con estes. Valorarase se sabe utilizar 
termómetros e coñece o seu fundamento, identifica o equilibrio térmico coa igualación de temperaturas, comprende a 
transmisión da calor  
3. Explicar fenómenos naturais referidos á transmisión da luz e do son e reproducir algúns deles tendo en conta as  súas 
propiedades. 
4. Identificar as accións dos axentes xeolóxicos internos na orixe do relevo terrestre, así como no proceso de formación 
das rochas magmáticas e metamórficas. 
Trátase de comprobar que o alumnado ten unha concepción dinámica da natureza e que é capaz de recoñecer e 
interpretar no campo ou en imaxes algunhas manifestacións da dinámica interna no relevo, como a presenza de dobras, 
fallas, cordilleiras e volcáns.  
5. Recoñecer e valorar os riscos asociados aos procesos xeolóxicos internos e na súa prevención e predición. 
Trátase de valorar se o alumnado é capaz de recoñecer e interpretar axeitadamente os principais riscos xeolóxicos 
internos e a súa repercusión, utilizando noticias de prensa, mapas e outras canles de información. 
6. Interpretar os aspectos relacionados coas funcións vitais dos seres vivos a partir de distintas observacións e 
experiencias realizadas con organismos sinxelos, comprobando o efecto que teñen determinadas variables nos procesos 
de nutrición, relación e reprodución.   O alumnado ha de coñecer as funcións vitais dos seres vivos, as diferenzas entre a 
nutrición de seres autótrofos e heterótrofos, as características e os tipos de reprodución, e os elementos fundamentais 
que interveñen na función de relación.  
7. Identificar os compoñentes bióticos e abióticos dun ecosistema próximo, valorar a súa diversidade e representar 
graficamente as relacións tróficas establecidas entre os seus seres vivos, así como coñecer as principais características 
dos grandes biomas da Terra. 
    O alumnado ha de comprender o concepto de ecosistema e ser capaz de recoñecer e analizar os elementos dun 
ecosistema concreto, obtendo datos de compoñentes abióticos (luz, humidade, temperatura, topografía, rochas, etc.) e 
bióticos (animais e plantas ) e valorar a diversidade do ecosistema e a importancia da súa preservación. 
 

 
6.- Avaliación 

 

A) Procedementos e instrumentos  de avaliación 

1.- Asistencia, atención e participación nas clases 
2.- Probas escritas (temas, tests, cuestionarios abertos e pechados, redaccións...) 
3.- Probas orais, exercicios 
4.- Elaboración e exposicións de traballos 
5.- Elaboración de informes 
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6.- Traballos de laboratorio 
7.- Valoración do coidado do material de laboratorio e da aula 
8.- Amosar interese polo traballo 

 

B) Criterios  de cualificación  

1.- Farase un control escrito ao rematar cada unha das unidades didácticas . Para cualificar os controis empregarase 
unha escla de puntuación de 0 a 10 puntos.   

2.-A cualificación de cada avaliación será a media  das notas dos  controis  realizados no período lectivo 
correspondente.  A nota mínima necesaria para compensar será de 3 puntos.  Para aprobar a avaliación , o 
alumno deberá  obter unha puntuación de 5 puntos ou superior, sempre e cando acade unha nota mínima de 3 
puntos nos controis. 

3.-A  valoración das actitudes (interese, participación,traballo persoal, disposición a colaborar, coidado do material e 
instalacións do centro, asistencia e puntualidade, etc) , dos traballos ou  tarefas  realizados polo alumno  e das 
notas de clase  poderá  modificar a nota media dos controis á alza ou á baixa nun máximo de 1 punto   

4.- Os alumnos que non superen unha avaliación, teran dereito a realizar un exame de recuperación sobre os 
contidos dos controis suspensos. 

5.-A cualificación da materia a final de curso obterase calculando a media das tres avaliacións, sendo preciso obter un 
5 como mínimo. A nota  mínima de calquera das avaliacións trimestrais  necesaria  para compensar será de 3 
puntos. 

6.- Os alumnos que non superen a materia terán dereito a facer unha proba de recuperación final. Aqueles que 
suspenderan  unha das tres avaliacións trimestrais, examinaranse únicamente dos contidos correspondentes a esa 
avaliacióna mentres que aqueles  alumnos que teñan dúas ou tres avaliacións trimestrais suspensas, deberán 
examinarse de toda a asignatura.   

  
7. Unidades didácticas da programación Ciencias da Natureza para o curso 2º da ESO 
-Os contidos das unidades gardan relación directa cos obxectivos propostos, á adquisición dos cales contribúen. 
-Os criterios de avaliación establécense, entón, con respecto aos elementos de competencia e aos obxectivos de cada 
unidade didáctica. 
Con carácter previo ao desenvolvemento das unidades: 
. Situación de partida do alumnado, no que se incluiría unha breve descrición de distintos rexistros ou aspectos: número 
de alumnos da clase, situación do alumnado ante a aprendizaxe (repetición de curso, materias pendentes, informes de 
avaliación do curso anterior), alcance das necesidades educativas específicas de determinados alumnos, información 
dispoñible sobre aptitudes ou intereses, sobre a procedencia socio-familiar e do contexto... 
 
Distribución temporal das unidades didácticas  
En cada unha das unidades: 
. Contidos transversais, aínda que son menos necesarios ainda que se inclúen nos elementos de competencia. 
. Actividades que se realizarán (referencias), de acordo co material didáctico utilizado. 
. Actividades de adaptación, reforzo ou recuperación para determinados alumnos, no seu caso. 
. Actividades extraescolares e complementarias, no seu caso. 
. Materiais e recursos didácticos empregados. 
. Seguimento e avaliación da propia programación. 
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Ciencias da natureza        2º ESO            Programación de Aula 
 
Unidade 1. Mantemento da vida 
OBXECTIVOS 
1. Identificar as características dos seres vivos distinguíndoos da materia inerte. 
2. Comprender a teoría celular e a estrutura dos diferentes tipos de células. 
3. Diferenciar os dous tipos de nutrición celular. 
4. Entender os procesos mediante os que unha célula obtén materia e enerxía. 
5. Recoñecer a importancia da fotosíntese. 
6. Analizar a respiración celular como medio de obtención de enerxía. 
7. Identificar as formas en que as células se reproducen. 
8. Comprender a importancia de tinguir células para facilitar a súa observación. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
Seres vivos: funcións vitais, composición química. (Obxectivo 1) 
A célula: teoría celular, estrutura e orgánulos. (Obxectivo 2) 
Nutrición celular: nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa. (Obxectivo 3) 
Reprodución celular e mitose. (Obxectivo 7) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Análise e interpretación de esquemas de procesos complexos.(Obxectivos 4, 5, 6 e 7) 
Descrición de procesos mediante diagramas. (Obxectivos 4, 5, 6 e 7) 
Interpretación de microfotografías. 
Aplicación de distintas técnicas de tinguidura de células. (Obxectivo 8) 
Observación de células ao microscopio. 
Actitudes 
Mostrar interese por coñecer as bases da vida na Terra. 
Valorar a vida en todas as súas dimensións e variedades. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación ambiental 
Os alumnos e alumnas deberían reflexionar sobre o desenvolvemento sostible como obxectivo alcanzable a nivel local. 
En 1987 a Comisión Mundial sobre Ambiente e Desenvolvemento definiu o desenvolvemento sostible como aquel que 
asegura as necesidades do presente sen comprometer a capacidade das futuras xeracións para enfrontarse ás súas 
propias necesidades. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Coñecer as características dos seres vivos e distinguir entre materia inerte e materia viva. (Obxectivo 1) 
b) Explicar a teoría celular e describir a estrutura dos diferentes tipos de células. (Obxectivo 2) 
c) Explicar a nutrición autótrofa e a heterótrofa e interpretar e realizar esquemas e diagramas dos devanditos procesos. 
(Obxectivo 3) 
d) Explicar como obtén enerxía e materia a célula. (Obxectivo 4) 
e) Explicar o significado e fundamento básico da fotosíntese e respiración celular e realizar esquemas sinxelos para 
comprender os procesos. (Obxectivos 5 e 6) 
f) Explicar a reprodución celular e identificar as formas en que as células se reproducen. (Obxectivo 7) 
g) Coñecer distintas técnicas de tinguidura de células para a súa observación ao microscopio. (Obxectivo 8) 
 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.- Explicar técnicas que permiten observar a realidade a través do 
microscopio para responder a cuestións científicas. 
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CIENCIA NAS TÚAS MANS, presentación do problema a estudar. Observación de estomas, pág. 21, propón unha 
pregunta científica a resposta da cal se atopa mediante a observación ao microscopio. 
A LECTURA, da fotosíntese aos ácidos nucleicos, pág. 25, achéganos á comprensión da relación e interdependencia entre 
o ser humano e todos os seres vivos 
Comunicación lingüística.-As actividades 2, 6, 12 e 15 fomentan a busca de información. Ao longo da unidade son 
necesarias a correcta lectura e interpretación dos debuxos e esquemas que representan partes da célula e procesos 
celulares complexos co fin de comprender os conceptos explicados na unidade. 
O texto do recanto DA LECTURA é un claro exemplo de texto divulgativo científico que achega o coñecemento científico 
da natureza e a conexión do ser humano co universo . 
 
 
Unidade 2. A nutrición 

 
OBXECTIVOS 
1. Coñecer os aparatos que interveñen na nutrición animal e as funcións que realizan. 
2. Aprender os principais mecanismos que teñen lugar nos procesos dixestivos de diferentes animais. 
3. Coñecer os modelos circulatorios dos animais. 
4. Entender como se realiza a respiración e a excreción. 
5. Estudar os procesos implicados na nutrición das plantas. 
6. Diferenciar os procesos de transporte de zume bruto e zume elaborado. 
7. Aprender como realizan a respiración e a excreción as plantas. 
8. Comprobar experimentalmente o transporte nas plantas. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
A función de nutrición e os seus procesos. (Obxectivo 1) 
O proceso dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor de diferentes animais. (Obxectivos 2, 3 e 4) 
A nutrición das plantas: fotosíntese, transporte de substancias, respiración e excreción. (Obxectivos 5, 6 e 7) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Comprender procesos a través de esquemas e textos científicos. 
Clasificar os seres vivos segundo as súas formas de nutrición. 
Establecer relacións entre fenómenos. 
Formular hipótese e realizar experimentos. (Obxectivo 8) 
Actitudes 
Mostrar interese polas distintas formas de obter enerxía que teñen os seres vivos. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación ambiental 
Dialogar co alumnado sobre as vantaxes e inconvenientes de convivir con animais na casa. Ademais de cumprir funcións 
como acompañar, apoiar persoas minusválidas e gardar a casa, os animais de compañía ofrecen a oportunidade aos 
nenos de asumir responsabilidades, aprender a respectar os animais e a vida en xeral e a valorar a amizade, o amor e a 
lealdade. O seu coidado e o afecto cara a eles promoven a saúde e prolongan a vida. Non obstante, vivir cun animal 
pode representar un risco para a saúde das persoas 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Identificar os procesos implicados na nutrición, así como os aparatos que interveñen na nutrición animal e explicar as 
súas funcións. (Obxectivo 1) 
b) Describir os procesos dixestivos nos animais e interpretar esquemas anatómicos. (Obxectivo 2) 
c) Distinguir os distintos modelos circulatorios nos animais e interpretar esquemas anatómicos. (Obxectivo 3) 
d) Explicar o proceso de respiración nos animais e distinguir os distintos tipos de respiración. (Obxectivo 4) 
e) Explicar o proceso de excreción nos animais e describir os distintos órganos que interveñen. (Obxectivo 4) 
f) Describir o proceso de nutrición das plantas. (Obxectivo 5) 
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g) Diferenciar os procesos de transporte de zume bruto e zume elaborado.(Obxectivo 6) 
h) Explicar a respiración e excreción nas plantas. (Obxectivo 7) 
i) Explicar o proceso de formulación dunha hipótese e un experimento sobre o transporte nas plantas. (Obxectivo 8) 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-Formulación dunha hipótese. O transporte nas plantas, pág. 41, trabállase 
a formulación dunha hipótese que propón a explicación dun fenómeno natural . As actividades 23, 24 e 26, do apartado 
CIENCIA NAS TÚAS MANS, permiten razoar sobre o experimento e os procesos que se producen nel, sacar conclusións, e 
predicir comportamentos ao cambiar variables do experimento. 
Comunicación lingüística.-No recanto DA LECTURA, Adaptacións ao medio acuático, pág. 45, trabállase a comprensión 
dun texto científico e a localización e extracción de información específica do texto.  
Tratamento de información e competencia dixital.-A páxina de Internet, os libros e vídeos suxeridos  mostran unha 
variedade de fontes de información e ofrecen a oportunidade de exercitar as habilidades de busca de información, así 
como a aprendizaxe autónoma. 
 
Unidade 3. A relación e a coordinación 
OBXECTIVOS 
1. Comprender en que consiste e como se producen distintos comportamentos nos animais. 
2. Aprender os diferentes tipos de respostas e efectores dos animais. 
3. Diferenciar a comunicación nerviosa da hormonal. 
4. Coñecer a organización do sistema nervioso en diversos grupos de animais. 
5. Identificar distintos aparatos locomotores de animais. 
6. Entender a resposta das plantas aos cambios no ámbito. 
7. Aprender como se relacionan os organismos unicelulares. 
8. Experimentar co xeotropismo dos vexetais. 
CONTIDOS 
Conceptos 
A relación e a coordinación nos seres vivos. (Obxectivo 1) 
Estímulos e tipos de respostas. (Obxectivo 2) 
Sistema nervioso e sistema endócrino. (Obxectivos 3 e 4) 
Relación e coordinación nas plantas. (Obxectivo 6) 
Relación nos organismos unicelulares. (Obxectivo 7) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Analizar e interpretar esquemas gráficos e anatómicos. 
Formular e comprobar hipótese. (Obxectivo 8) 
Comprender procesos e relacións de causa-efecto. 
Actitudes 
Mostrar interese por coñecer a variedade e complexidade das relacións nos seres vivos. 
Valorar a importancia de protexer e conservar a vida na Terra. 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación para a saúde 
Ao abordar esta unidade, pódese mencionar a aplicación na agricultura do coñecemento que ten o ser humano sobre o 
sistema endócrino dos animais. Por exemplo, o control biolóxico de pragas mediante o uso de feromonas. O control 
biolóxico de pragas consiste en vixiar e vencer as pragas sen causar ningún dano ao medio, sen riscos para as persoas e 
sen prexuízo para os cultivos, a terra ou o ámbito... 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Definir a función de relación e explicar os procesos que comprende. (Obxectivo 1) 
b) Explicar como se producen distintos comportamentos nos animais. 
(Obxectivo 1) 
c) Identificar distintos tipos de respostas e efectores dos animais. (Obxectivo 2) 
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d) Diferenciar o sistema nervioso do sistema hormonal. (Obxectivo 3) 
e) Describir a organización do sistema nervioso en diversos grupos de animais. (Obxectivo 4) 
f) Identificar e describir os aparatos locomotores de distintos grupos de animais. (Obxectivo 5) 
g) Explicar como realizan a función de relación e coordinación as plantas. (Obxectivo 6) 
h) Comprender a función de relación nos organismos unicelulares. (Obxectivo 7) 
i) Formular e comprobar unha hipótese sobre o xeotropismo dos vexetais. (Obxectivo 8) 
Unidade COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN NA UNIDADE 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-CIENCIA NAS TÚAS MANS, formulación e comprobación de hipótese. O 
xeotropismo das plantas, pág. 59, propón traballar a habilidade de formular unha hipótese que sirva como punto de 
partida para unha investigación que inclúe un experimento que permita comprobar a veracidade da devandita 
hipótese.UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA, reflexos condicionados, pág. 61, expón o experimento de Pavlov como exemplo 
real de como se desenvolve un experimento co obxectivo de comprobar unha hipótese formulada que explique un 
fenómeno natural observado. 
Comunicación lingüística.-As actividades 8, 12 e 26, que remiten ao anexo Conceptos clave, fomentan a busca de 
información no dicionario.No recanto DA LECTURA, Sistemas sensoriais, pág. 63, trabállase a comprensión lectora dun 
texto, así como a localización, extracción e interpretación de información específica do texto. 
A actividade 27 require a comunicación dos resultados dun experimento mediante un informe. 
Autonomía e iniciativa persoal.-A actividade 58 estimula o alumnado a pensar con autonomía, utilizando a súa 
imaxinación e creatividade, ao aplicar os procedementos explicados na lectura nun caso imaxinario. 
Cultural e artística.-Na actividade 28 aplícanse as destrezas plásticas para realizar un debuxo detallado do observado ao 
final dun experimento. 
 
Unidade 4. A reprodución 
OBXECTIVOS 
1. Coñecer o significado e a finalidade da reprodución. 
2. Recoñecer as principais fases que teñen lugar no ciclo biolóxico. 
3. Distinguir entre reprodución asexual e sexual. 
4. Identificar as fases da reprodución sexual en animais. 
5. Identificar os tipos de organismos que se alternan no ciclo vital das plantas. 
6. Recoñecer as etapas da reprodución sexual nas plantas. 
7. Valorar as vantaxes e inconvenientes dos dous tipos de reprodución. 
8. Realizar o debuxo científico dunha flor. 
 
 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
O ciclo vital e a reprodución: definición, obxectivos, fases. (Obxectivos 1 e 2) 
Reprodución sexual e asexual: diferenzas, vantaxes e inconvenientes.(Obxectivos 3 e 7) 
Reprodución nos animais e nas plantas. (Obxectivos 4, 5 e 6) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Analizar e interpretar esquemas anatómicos e gráficos. 
Comprender procesos e establecer relacións entre fenómenos. 
Rotular e completar gráficos e debuxos. 
Realizar debuxos científicos. (Obxectivo 8) 
Actitudes 
Valorar a importancia da reprodución como un medio de manter as especies e o equilibrio poboacional dos ecosistemas. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación ambiental 
Recalcar o alumnado que a reprodución é a vía pola que as poboacións naturais equilibran as súas perdas e as 
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poboacións naturais conseguen manter ou aumentar os seus efectivos. Polo tanto, pódese comprender que as 
poboacións non poden soportar calquera perda, e que, en caso de sufrilas, a recuperación depende do modo de 
reprodución da especie en cuestión. Este debe levarnos a considerar a necesidade de limitar as actividades como a caza, 
a pesca, ou a recolección, en función das posibilidades de recuperación de cada especie concreta. 
As estratexias reprodutivas adoptadas polas especies son moi diversas.  
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Definir reprodución e explicar o seu significado. (Obxectivo 1) 
b) Recoñecer as distintas fases do ciclo biolóxico, tanto en plantas coma en animais. (Obxectivo 2) 
c) Recoñecer as diferenzas entre reprodución sexual e asexual. (Obxectivo 3) 
d) Coñecer os tipos de reprodución asexual en animais. (Obxectivo 3) 
e) Explicar a reprodución sexual en animais identificando as distintas fases. (Obxectivo 4) 
f) Describir o ciclo vital das plantas. (Obxectivo 5) 
g) Explicar as vantaxes e desvantaxes dos dous tipos de reprodución. (Obxectivo 7) 
h) Realizar un debuxo científico. (Obxectivo 8) 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-A sección CIENCIA NAS TÚAS MANS, Elaboración dun debuxo científico. A 
flor, pág. 77, pon de manifesto a importancia da observación para obter datos e a utilización do debuxo como 
ferramenta útil no estudo da botánica. 
Nunha ANÁLISE CIENTÍFICA, Clonando coellos, pág. 79, demóstrase, ao contestar as preguntas, se se comprende o 
concepto científico en cuestión e se se interpretan correctamente as evidencias do experimento. 
Unidade 5. A estrutura dos ecosistemas 
OBXECTIVOS 
1. Estudar os compoñentes dun ecosistema: o biótopo e a biocenose. 
2. Descubrir como os seres vivos interactuar coas condicións físicas do seu ámbito. 
3. Diferenciar entre nicho ecolóxico e hábitat. 
4. Coñecer as relacións alimentarias que se establecen entre os seres vivos, e aprender algunhas formas de representar 
estas relacións. 
5. Descubrir como os seres vivos dependemos uns doutros para vivir. 
6. Identificar as principais adaptacións dos seres vivos aos medios acuáticos e terrestres. 
7. Estudar as relacións tróficas nun ecosistema concreto. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
Compoñentes dun ecosistema: biótopo e biocenose, interaccións entre estes.(Obxectivos 1 e 2) 
Hábitat e nicho ecolóxico. (Obxectivo 3) 
Relacións alimentarias entre os seres vivos. (Obxectivo 4) 
Relacións bióticas. (Obxectivo 5) 
Adaptacións dos seres vivos. (Obxectivo 6) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Interpretación de gráficas: cadeas tróficas, redes tróficas regulación de poboacións. 
Interpretación de distintos tipos de pirámides ecolóxicas. 
Establecer relacións entre conceptos e fenómenos. 
Analizar relacións entre os seres vivos. 
Realizar representacións gráficas das relacións tróficas de ecosistemas. (Obxectivo 7) 
Actitudes 
Interese polo coñecemento das relacións entre os seres vivos e o medio que os rodea. 
Recoñecemento da importancia da protección dos ecosistemas. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
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Educación ambiental 
Comentar coas alumnas e os alumnos como a demanda dos recursos a escala global supera xa na actualidade a 
capacidade de produción biolóxica da Terra nun 20% debido a niveis de consumo non sostibles. Recordar que os 
ecosistemas contan con mecanismos para equilibrar o seu desenvolvemento e funcionamento en condicións naturais 
A velocidade coa que consume os recursos naturais supera na maioría dos casos a velocidade con que o recurso se 
rexenera. As consecuencias desta sobreexplotación son: perda de diversidade biolóxica, interrupción das redes tróficas, 
salinización do chan, desertización, modificación do clima, alteración dos ciclos naturais, a nivel ambiental, e a nivel 
socioeconómico, perda da seguridade alimentaria e de fonte de ingresos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Definir ecosistema e describir os seus compoñentes. (Obxectivo 1) 
b) Explicar a interacción que existe entre biótopo e biocenose. (Obxectivo 2) 
c) Diferenciar o concepto de hábitat do de nicho ecolóxico. (Obxectivo 3) 
d) Explicar as relacións alimentarias entre os seres vivos e interpretar as súas representacións gráficas. (Obxectivo 4) 
e) Comprender como os seres vivos dependemos uns doutros para vivir. 
f) Identificar distintas adaptacións dos seres vivos ao seu medio. (Obxectivo 6) 
g) Recoñecer as relacións tróficas dun ecosistema. (Obxectivo 7) 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-Realizar un traballo de campo seguindo unha metodoloxía que inclúe a 
observación dun ecosistema e a súa biodiversidade, recollida de datos, interpretación das observacións e representación 
gráfica dos datos obtidos. 
Comunicación lingüística.-localización no texto de información puntual, a relación de ideas, a aplicación do aprendido a 
unha situación imaxinaria e a reflexión sobre as conclusións que se poden sacar da lectura do texto. 
Na  unidade requírese a lectura, comprensión e interpretación de gráficas que recollen información científica. 
 
Unidade 6. Os ecosistemas da Terra 
OBXECTIVOS 
1. Recoñecer os principais factores que condicionan os ecosistemas terrestres e os acuáticos. 
2. Coñecer os grandes ecosistemas terrestres e acuáticos do planeta. 
3. Analizar distintos ecosistemas acuáticos e terrestres, e algúns dos seres vivos que forman a súa biocenose. 
4. Valorar a importancia do chan e identificar algunhas características bióticas e abióticas deste. 
5. Aprender como analizar algunhas características dun chan. 
6. Coñecer os ecosistemas terrestres e acuáticos de Galicia. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
Ecosistemas terrestres e acuáticos: factores que os condicionan. (Obxectivo 1) 
Grandes ecosistemas terrestres e acuáticos. (Obxectivo 2) 
Características do chan. (Obxectivo 4) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Observar e interpretar esquemas, debuxos e fotografías. 
Analizar, comprender e identificar elementos dos ecosistemas. (Obxectivo 3) 
Analizar características do chan. (Obxectivo 5) 
Elaborar táboas de datos. 
Actitudes 
Valorar a importancia do chan e a súa conservación para manter a vida no planeta. (Obxectivo 4) 
Recoñecemento da importancia da biodiversidade e actitude positiva ante a súa conservación. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación ambiental 
Reflexionar co alumnado sobre a importancia da conservación da biodiversidade. A biodiversidade é a nosa herdanza 



45 

 
natural e a base dos nosos recursos naturais  Ao longo e ancho do mundo as actividades humanas están poñendo en 
perigo a devandita diversidade.    A conservación da biodiversidade é, polo tanto, un tema primordial se queremos 
manter unha boa calidade de vida para todos na Terra. Como consumidores podemos adoptar accións responsables, 
como reducir, reutilizar e reciclar, non comprar produtos que conteñan substancias nocivas para o medio ou que se 
obtiveran ou creado de xeito antiecolóxico, ou facer un consumo enerxético racional  
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Mencionar e explicar os factores abióticos que condicionan os ecosistemas terrestres e acuáticos. (Obxectivo 1) 
b) Diferenciar e identificar  ecosistemas terrestres e acuáticos e recoñecer as principais características. (Obxectivo 2) 
c) Identificar os seres vivos que forman a biocenose de distintos ecosistemas. (Obxectivo 3) 
d) Describir as características do chan e explicar a súa importancia. (Obxectivo 4) 
e) Describir o proceso de análise dun chan. (Obxectivo 5) 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-Análise dun chan, pág. 113, propón utilizar a táboa de datos como 
ferramenta para presentar os resultados dun experimento e realizar unha análise comparativa cos datos obtidos de 
distintas mostras. 
Na actividade 35 dunha ANÁLISE CIENTÍFICA, o ecosistema do lago, pág. 115, preséntanse de forma gráfica os resultados 
de medicións co fin de que o alumno elabore unha interpretación científica que explique os resultados. 
Matemática.-Na actividade 20 é necesario realizar un cálculo matemático para chegar á resposta da cuestión. 
Social e cidadá 
A actividade 18 propón traballar en grupo para reflexionar sobre o impacto do ser humano no noso planeta.  
Unidade 7. A enerxía que nos chega do Sol 
OBXECTIVOS 
1. Entender o papel que realiza a atmosfera filtrando as radiacións solares. 
2. Comprender que é o que orixina as correntes oceánicas, os ventos e as brisas. 
3. Aprender a interpretar mapas meteorolóxicos sinxelos. 
4. Estudar que son os axentes xeolóxicos e saber qué enerxía os move. 
5. Entender a relación que hai entre o clima e as correntes oceánicas. 
6. Analizar as formas que ten o ser humano de utilizar a enerxía solar. 
7. Relacionar o albedo do chan e as ascendencias térmicas. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
A enerxía solar e a atmosfera. (Obxectivos 1 e 2) 
A enerxía solar e a hidrosfera. (Obxectivos 2 e 5) 
A enerxía solar e os axentes xeolóxicos. (Obxectivo 4) 
O uso da enerxía solar. (Obxectivo 6) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Analizar e interpretar esquemas gráficos e fotografías. 
Analizar as relacións entre distintos fenómenos. 
Interpretación de mapas meteorolóxicos sinxelos. (Obxectivo 3) 
Actitudes 
Mostrar interese por coñecer as características que fan especial o noso planeta. 
Adoptar unha actitude positiva cara ás medidas para evitar o quentamento global e a diminución da capa de ozono. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación para a saúde 
Discutir cos alumnos e alumnas sobre a importancia da protección de ollos e pel dos raios daniños do Sol que é fonte de 
enerxía e de saúde.Tamén se estudou que a atmosfera exerce de filtro ás radiacións solares perigosas, impedindo que 
cheguen á Terra. Para protexer a nosa pel do Sol, é útil coñecer en o comportamento da nosa pel fronte ao Sol.  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Explicar as funcións da  atmosfera en relación co filtrado da radiación solar e o efecto invernadoiro. (Obxectivo 1) 
b) Describir a fonte de enerxía externa da Terra e o seu efecto na atmosfera e a hidrosfera. (Obxectivo 2) 
c) Interpretar mapas meteorolóxicos sinxelos. (Obxectivo 4) 
d) Recoñecer os distintos axentes xeolóxicos que moldean o relevo e o motor que os move. (Obxectivo 5) 
e) Explicar a relación entre o clima e as correntes oceánicas. (Obxectivo 6) 
f) Explicar as distintas formas que ten ser humano para aproveitar a enerxía do Sol. (Obxectivo 7) 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-Ao longo da unidade trabállase a interpretación de esquemas e mapas 
meteorolóxicos  
Comunicación lingüística.-Nunha ANÁLISE CIENTÍFICA, A corrente do Golfo e a temperatura de Europa, pág. 133, 
trabállase a comprensión lectora. A resposta das preguntas require a lectura e utilización dun mapa xeográfico. 
EN PROFUNDIDADE, Invernadoiros e neveiras, pág. 130, require a capacidade de comprender textos científicos. 
Nas actividades 55, 56, 57 e 59 trabállase a capacidade de comunicar ideas por escrito, de realizar resumos escritos e de 
dar explicacións razoadas sobre a relación entre fenómenos naturais. 
Social e cidadá.-O texto do recanto DA LECTURA, Un astro primordial, pág. 135, axúdanos a comprender o impacto da 
actividade humana no efecto invernadoiro e as consecuencias no quentamento que se están empezando a notar.  
Cultural e artística.-Nas actividades 53, 54, 58 e 59 proponse utilizar as habilidades plásticas do alumnado para realizar 
debuxos explicativos que axuden á comprensión e exposición do coñecemento científico. 
 
Unidade 8: A dinámica externa do planeta 
OBXECTIVOS 
1. Estudar a meteorización e a erosión, e como se produce o modelado de paisaxe. 
2. Coñecer os principais axentes xeolóxicos e a forma en que erosionan, transportan e sedimentan materiais. 
3. Interpretar algunhas formas de modelado da paisaxe. 
4. Aprender que son as augas subterráneas, como modelan a paisaxe e como son aproveitadas. 
5. Estudar as rochas sedimentarias e como se forman. 
6. Aprender a orixe e a importancia do carbón, o petróleo e o gas natural. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
A meteorización das rochas: axentes atmosféricos, procesos. (Obxectivo 1) 
Modelado do relevo: axentes xeolóxicos, a súa clasificación e a súa forma de actuación. (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
Rochas sedimentarias: petróleo, carbón e gas. (Obxectivos 5 e 6) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Analizar e interpretar esquemas e bloques de diagrama. 
Observar fotografías e describir os procesos xeolóxicos que reflicten. 
Elaborar modelos experimentais. (Obxectivo 7) 
Actitudes 
Mostrar interese por coñecer como cambia o relevo da Terra. 
Adoptar unha actitude positiva ante a conservación da Terra. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación ambiental 
Comentar co alumnado o asunto do retroceso dos glaciares, consecuencia do quentamento global actual da Terra.  Unha 
das consecuencias do desxeo dos glaciares será o aumento do nivel do mar. Outra consecuencia do desxeo dos glaciares 
será o aumento do volume da auga dos ríos, que provocarán inundacións  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Explicar como se producen os procesos transformadores da paisaxe. (Obxectivo 1) 
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b) Explicar as diferenzas entre a erosión, o transporte e a sedimentación realizados polos axentes xeolóxicos. (Ob. 2) 
c) Interpretar formas de modelado da paisaxe. (Obxectivo 3) 
d) Identificar cambios fundamentais no relevo do planeta debidos á acción das augas subterráneas. (Obxectivo 4) 
e) Explicar a formación das rochas sedimentarias. (Obxectivo 5) 
f) Comprender a importancia e a orixe do petróleo, o carbón e o gas natural. (Obxectivo 6) 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico. -O retroceso dun acantilado, pág. 151, explica como elaborar un modelo 
que reproduza no laboratorio un fenómeno natural co fin de observar o seu funcionamento. 
Comunicación lingüística.-Nas actividades 5 e 17, entre outras, proponse desenvolver a capacidade de redactar resumos 
e explicacións sobre fenómenos naturais ou conceptos científicos. 
No recanto DA LECTURA, Un longa viaxe e un grande libro, pág. 155, trabállase a comprensión lectora dun texto do que 
hai que extraer información e reflexionar sobre as facilidades que atoparía hoxe en día un explorador que realiza 
investigacións científicas. 
Tratamento da información e competencia dixital.-Na actividade 17 pídese a busca de información para realizar un 
pequeno informe. O alumno debe decidir cál é a fonte onde buscar a información que lle permita realizar o exercicio. 
Autonomía e iniciativa.-Na actividade 32 proponse o deseño dun experimento que simule un fenómeno natural, 
desenvolvendo así a capacidade creativa e a autonomía . 
 
Unidade 9. A dinámica interna do planeta 
OBXECTIVOS 
1. Aprender que é o gradiente xeotérmico e as causas da calor interna da Terra. 
2. Coñecer a relación que hai entre a presión, a temperatura e como as rochas poden fundirse e orixinar vulcanismo. 
3. Estudar as partes dun volcán e os produtos que se expulsan durante unha erupción. 
4. Comprender os procesos asociados aos terremotos. 
5. Comprender a orixe dos grandes relevos da Terra. 
6.Asociar a enerxía interna da Terra coa formación de rochas magmáticas e metamórficas. 
CONTIDOS 
Conceptos 
Orixe da calor interna da Terra. (Obxectivo 1) 
Vulcanismo. (Obxectivos 2 e 3) 
Terremotos. (Obxectivo 4) 
Orixe dos relevos da Terra. (Obxectivo 5) 
Rochas magmáticas e metamórficas. (Obxectivo 6) 
Procedemento, destrezas e habilidades 
Analizar e interpretar esquemas e gráficos complexos. 
Establecer relacións entre fenómenos. 
Realizar simulacións de coadas de lava. (Obxectivo 7) 
Actitudes 
Mostrar interese por comprender a orixe dalgúns fenómenos catastróficos, como volcáns e terremotos. 
 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación ambiental 
Comentar co alumnado como o ser humano se adaptou a vivir co risco dunha actividade volcánica. Millóns de persoas 
viven preto dos volcáns debido á fertilidade do terreo onde se atopan. Os vulcanólogos son capaces de supervisar a 
evolución dos magmas debaixo do volcán e a actividade sísmica, para anticipar cando se vai producir unha erupción que 
afecte afecte a vida de habitantes que habitan en proximidades. 
Unha das erupcións máis coñecidas foi a do Vesubio no ano 79 d.C., que sepultou Pompeya e os seus habitantes baixo 
metros de cinza. Os habitantes morreron case inmediatamente, afogados . Desta forma fosilizáronse, quedando como 
testemuño da vida da época. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Comprender e definir o concepto de gradiente térmico e explicar as causas da calor interna e as súas manifestacións. 
(Obxectivo 1) 
b) Explicar o vulcanismo, os seus procesos e tipos de actividade. (Obxectivo 2) 
c) Identificar e describir un volcán, as súas partes, produtos que expulsa e actividade volcánica. (Obxectivo 3) 
d) Explicar en que consisten os terremotos, as súas consecuencias e as medidas de alerta e prevención. (Obxectivo 4) 
e) Explicar os procesos de formación das montañas e a interacción dos procesos internos e externos. (Obxectivo 5) 
f) Comprender como a enerxía interna da Terra intervén no proceso de formación dalgunhas rochas . (Obxectivo 6) 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co medio físico.-   Simulación de diferentes coadas de lava, pág. 171 . Ao final do exercicio 
elabórase unha táboa de datos que permite analizar os resultados obtidos para establecer a relación entre as variables 
que se están a observar.  
Comunicación lingüística.-As actividades 12 e 18 remítennos ao anexo Conceptos clave, en busca de información. 
A LECTURA, Viaxe ás profundidades, mostra un tipo de texto distinto ao utilizado en temas científicos, o cómic. 
Nas actividades 58, 59, 60 e 61 trabállase a capacidade de expresar ideas e conceptos por escrito. 
Tratamento da información e competencia dixital.-Proporciónase un enderezo de Internet que incita á busca de 
información complementaria. 
Cultural e artística.-Ao longo da unidade é necesario utilizar as habilidades plásticas para realizar debuxos científicos que 
axuden a comprender os conceptos estudados. 
 
Unidade 10. A enerxía 
OBXECTIVOS 
1. Comprender o concepto de enerxía e as súas formas básicas. 
2. Analizar as principais características da enerxía aplicadas a situacións cotiás. 
3. Identificar as distintas fontes de enerxía en función da súa dispoñibilidade e utilización. 
4. Diferenciar as principais fontes renovables e non renovables de enerxía. 
5. Valorar a importancia da enerxía e as consecuencias ambientais da súa obtención, transporte e uso. 
6. Coñecer hábitos de aforro enerxético. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
A enerxía: características, propiedades, importancia. (Obxectivos 1, 2 e 5) 
Fontes de enerxía: renovables e non renovables. (Obxectivos 3 e 4) 
Consecuencias ambientais do uso da enerxía. (Obxectivo 5) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Resolver problemas. 
Interpretar esquemas sinxelos sobre fenómenos naturais. 
Interpretar e analizar fotografías e debuxos. 
Construír un quentador de auga. (Obxectivo 7) 
Actitudes 
Interese por coñecer cáles son as fontes de enerxía que utilizamos no noso planeta.Desenvolver unha conciencia da 
importancia do aforro enerxético para contribuír á redución dos problemas ambientais. (Obxectivo 6) 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación ambiental 
Recordar ao alumnado que a enerxía é a forza que move a nosa sociedade. Grazas a ela existe a iluminación, 
transpórtanse as persoas e mercadorías, funcionan os hospitais e as fábricas e refrixéranse e quentan as nosas casas. 
Os combustibles fósiles (carbón, petróleo e gas) constitúen a principal fonte da enerxía empregada no mundo. As súas 
reservas limitadas e o seu efecto contaminante constitúen os principais inconvenientes, as emisións de CO2. Ademais de 
potenciar as enerxías renovables, estase a desenvolver unha estratexia de aforro e eficiencia enerxética  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Explicar o concepto de enerxía, os seus características e as súas formas básicas. (Obxectivos 1 e 2) 
b) Describir as principais fontes de enerxía, a súa dispoñibilidade e función. (Obxectivo 3) 
c) Diferenciar as enerxías renovables e non renovables e analizar vantaxes e desvantaxes de cada unha delas. (Ob 4) 
d) Analizar a importancia da enerxía e o seu impacto no medio. (Obxectivo 5) 
e) Mencionar hábitos de aforro enerxético. (Obxectivo 6) 
f) Comprender o funcionamento dun quentador de auga por enerxía solar. (Obxectivo 7 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-Proponse un experimento que permita analizar a eficacia dun quentador 
de auga por enerxía solar e interpretar os resultados da experiencia. 
Nunha ANÁLISE CIENTÍFICA, Centrais de enerxía eléctrica, pág. 193, analízanse os  procesos de produción de enerxía 
eléctrica de distintas centrais para comprender as vantaxes e desvantaxes das diferentes fontes de enerxía. 
Comunicación lingüística.-No recanto DA LECTURA, A primitiva tecnoloxía, pág. 195, móstranos un texto divulgativo, no 
que nunha se abordan temas que doutro xeito non chegarían ao gran público. 
Matemática.-Ao longo da unidade resólvense ecuacións sinxelas para realizar cálculos de enerxía e de unidades. 
 
 
Unidade 11. A calor e a temperatura 
OBXECTIVOS 
1. Diferenciar entre calor e temperatura. 
2. Comprobar a pouca fiabilidade do sentido do tacto respecto ás sensacións térmicas. 
3. Interpretar distintos efectos da calor. 
4. Aprender a medir a temperatura con diferentes escalas termométricas. 
5. Identificar as formas de propagación da calor. 
6. Diferenciar materiais pola súa capacidade de conducir a calor. 
7. Realizar sinxelas experiencias sobre a dilatación dos corpos e interpretar os resultados. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
Calor e temperatura. (Obxectivo 1) 
A percepción da calor: a pel. A sensación térmica. (Obxectivo 2) 
Efectos da calor nos corpos. (Obxectivo 3) 
Medida da temperatura: termómetros e escalas termométricas. (Obxectivo 4) 
Formas de propagación da calor. (Obxectivo 5) 
Condutores e illantes térmicos. (Obxectivo 6) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Observar e interpretar esquemas, debuxos e gráficas. 
Comprender textos científicos. 
Resolver problemas sinxelos. 
Realizar cambios de unidade. 
Realizar experimentos sobre a dilatación dos corpos. (Obxectivo 7) 
Actitudes 
Desenvolver hábitos relacionados co aforro enerxético. 
Prestar especial atención á exposición ao Sol. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación ambiental 
O efecto invernadoiro dáse na atmosfera de forma natural, permitindo a vida na Terra tal e como a coñecemos. Os 
gases, como o dióxido de carbono, que ocasionan este efecto reciben o nome de gases invernadoiro. Dende 1900, 
aproximadamente, a concentración de dióxido de carbono na atmosfera aumentou un 30% debido ao uso de 
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combustibles fósiles, a contaminación e a deforestación. 
   Para reverter este proceso, un grande número de países asinaron o Protocolo de Kioto de 1997 para controlar as 
emisións de dióxido de carbono. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Explicar a diferenza entre os conceptos de temperatura e calor. (Obxectivo 1) 
b) Coñecer a pel como órgano de percepción da calor e entender o concepto de sensación térmica. (Obxectivo 2) 
c) Explicar os distintos efectos da calor sobre os corpos. (Obxectivo 3) 
d) Comprender as diferentes formas de medir a temperatura e realizar cambios de escala. (Obxectivo 4) 
e) Identificar as distintas formas de propagación da calor. (Obxectivo 5) 
f) Diferenciar entre materiais condutores e illantes térmicos. (Obxectivo 6) 
g) Comprobar experimentalmente a dilatación dos corpos e interpretar os resultados das experiencias. (Obxectivo 7) 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-Comprobar de forma experimental a dilatación anómala da auga, 
desenvolvendo a capacidade de observación e de interpretación dos resultados obtidos. 
EN PROFUNDIDADE, Adaptacións dos seres vivos á temperatura, pág. 208, infórmanos sobre a variedade de adaptacións 
no mundo natural a condicións ambientais diversas e ás veces difíciles. 
Comunicación lingüística.-No recanto DA LECTURA, A xiba do camelo, pág. 213, atopamos un  texto divulgativo  
Matemática.-Ao longo da unidade utilízanse operacións matemáticas para pasar valores dunhas escalas de temperatura 
a outras. 
Social e cidadá.-¿Como funciona un invernadoiro?, pág. 205, invítanos a reflexionar sobre o quentamento global, un dos 
grandes problemas ambientais que  nos ameazan  
 
Unidade 12. A luz e o son 
OBXECTIVOS 
1. Identificar a luz e o son como formas de enerxía. 
2. Coñecer como se propaga a luz. 
3. Entender como se producen as sombras e a súa relación coas eclipses de Sol e de Lúa. 
4. Distinguir entre reflexión e refracción. 
5. Entender a orixe das cores. 
6. Aprender como se produce e se propaga o son. 
7. Interpretar os fenómenos acústicos do eco e da reverberación. 
8. Saber como o ollo e o oído perciben a luz e o son, respectivamente. 
9. Recoñecer as fontes de contaminación acústica e lumínica. 
10. Comprobar a propagación rectilínea da luz e a súa reflexión. 
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CONTIDOS 
Conceptos 
Que son as ondas. (Obxectivo 1) 
A luz: propagación, descomposición, sombras e eclipses. (Obxectivos 2 e 3) 
Reflexión e refracción. (Obxectivo 4) 
A cor dos corpos. (Obxectivo 5) 
O son: propagación, eco, reverberación. (Obxectivos 6 e 7) 
O ollo e o oído. (Obxectivo 8) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Observar e interpretar fotografías, esquemas e imaxes. 
Establecer relacións entre fenómenos. 
Realizar sinxelos cálculos matemáticos para resolver problemas. 
Realizar un experimento sobre a reflexión da luz. (Obxectivo 10) 
Recoñecer as fontes de contaminación acústica e lumínica. (Obxectivo 9) 
Actitudes 
Mostrar interese por observar fenómenos físicos e químicos que se producen a noso arredor, cotidianamente. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación para a saúde 
Reflexionar co alumnado sobre as aplicacións do láser á mellora da calidade de vida das persoas, especialmente na 
medicina. Un láser é un feixe de luz intenso, estreito e que non se dispersa como outros feixes de luz. O láser foi 
aplicado á medicina en cirurxía, substituíndo ao bisturí para facer as incisións; corta con maior precisión e xermola 
menos sangue.  
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Explicar que son a luz e o son e cáles son as principais características e forma de propagarse. (Obxectivos 1 e 2) 
b) Relacionar a formación de sombras coas eclipses de Lúa e Sol. (Obxectivo 3) 
c) Describir os fenómenos de reflexión e refracción. (Obxectivo 4) 
d) Explicar a orixe das cores e os seus tipos. (Obxectivo 5) 
e) Entender que é o son e as súas principais calidades. (Obxectivo 6) 
f) Explicar por que se producen o eco e a reverberación. (Obxectivo 7) 
g) Explicar como son o ollo e o oído humanos e como perciben a luz e o son, respectivamente. (Obxectivo 8) 
h) Identificar as fontes de contaminación acústica e lumínica. (Obxectivo 9) 
i) Recoñecer a propagación rectilínea da luz e a súa reflexión a través dun experimento. (Obxectivo 10) 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-En CIENCIA NAS TÚAS MANS, Comunicación de resultados. A reflexión da 
luz, pág. 229, pídese presentar o informe dun experimento no que se expoñan os obxectivos fixados, a metodoloxía 
utilizada, os resultados obtidos e se comuniquen as conclusións ás que se chega co experimento. 
Comunicación lingüística.-A lectura , O impacto do meteorito, pág. 231, é necesaria a comprensión lectora para 
contestar ás preguntas. 
Matemática.-En “A luz das estrelas”, utilízanse os números para entender o concepto de distancia no Universo. 
Nas actividades 32, 51, 54, 55, 56, 57, 60 e 66 é necesaria a habilidade matemática para realizar cálculos sinxelos que 
permiten comprender e responder ás cuestións formuladas. 
Social e cidadá.-Na actividade 40 proponse un traballo en equipo para investigar un tema en forma de mural. Neste tipo 
de actividades desenvólvese a capacidade de expresar ideas, escoitar ós demais e tomar decisións en grupo. 
Cultural e artística.-Na unidade trabállase con esquemas anatómicos para complementar o estudo dos conceptos. 
 
 
 
 



52 

 
Unidade 13. A materia e a enerxía 
OBXECTIVOS 
1. Distinguir entre materia, sistema material e substancia. 
2. Estudar a composición da materia. 
3. Interpretar os distintos tipos de movementos. 
4. Coñecer a diferenza entre velocidade e aceleración. 
5. Entender o concepto de forza. 
6. Recoñecer as forzas como causa do movemento e da deformación dos corpos. 
7. Identificar o peso como unha forza. 
8. Realizar gráficas para representar o movemento. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 
A materia. Sistema material, substancia e composición. (Obxectivos 1 e 2) 
Tipos de movemento. (Obxectivo 3) 
A velocidade e a aceleración. (Obxectivo 4) 
As forzas. Definición e tipos. (Obxectivos 5 e 6) 
O peso como forza. (Obxectivo 7) 
Procedementos, destrezas e habilidades 
Observar e interpretar gráficas, fotografías e imaxes. 
Realizar sinxelos cálculos matemáticos para a resolución de problemas. 
Elaborar gráficas espazo-tempo. (Obxectivo 8) 
Actitudes 
Mostrar interese por observar os fenómenos físicos e químicos que se producen a noso arredor. 
 
EDUCACIÓN EN VALORES 
Educación para a saúde 
Facendo referencia aos conceptos de movemento e velocidade que se estudan na unidade, proponse reflexionar co 
alumnado sobre a importancia da velocidade ao conducir. A velocidade na condución contribúe a aumentar a frecuencia 
e a gravidade dos accidentes de tráfico.  É imprescindible concienciar os alumnos sobre a necesidade de respectar as 
normas, non só para que a circulación sexa máis sinxela e fluída, senón porque protexen nosas vidas. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Definir e distinguir os conceptos de materia, sistema material e substancia. (Obxectivo 1) 
b) Explicar a composición da materia. (Obxectivo 2) 
c) Definir o concepto de movemento e identificar os distintos tipos de movementos. (Obxectivo 3) 
d) Distinguir entre velocidade e aceleración. (Obxectivo 4) 
e) Definir o concepto de forza. (Obxectivo 5) 
f) Recoñecer as forzas como causa do movemento e da deformación dos corpos. (Obxectivo 6) 
g) Definir o peso como forza de forma que se poida diferenciar do concepto de masa. (Obxectivo 7) 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
Coñecemento e interacción co mundo físico.-Estudo dun movemento a través da súa gráfica espazo-tempo, pág. 245, 
para a interpretación dos resultados. Ao longo da unidade trabállanse as magnitudes de forza, velocidade, aceleración, 
magnitudes físicas elementais. 
Matemática.-Nesta unidade faise patente o valor da habilidade do razoamento matemático, a utilización de números e a 
interpretación de gráficas que permiten comprender fenómenos naturais e resolver problemas. 
 PROXECTO LECTOR DE CENTRO 
 
a) O alumnado deste nivel participa na “HORA DE LER” do “PROXECTO LECTOR DE CENTRO”.  
 
b) Competencia en comunicación e comprensión lectora  
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A área de Ciencias utiliza unha terminoloxía formal, moi rigorosa e concreta, que permite aos alumnos incorporar 
esta linguaxe e os seus termos, para poder utilizalos nos momentos necesarios coa suficiente precisión. As lecturas 
específicas deste área, permiten, así mesmo, a familiarización coa linguaxe científica. 
     Desenvólvese así mesmo a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en medios dixitais. Permite 
ademais familiarizarse cos códigos e linguaxes nas que se presenta a información científica. 
Comprender e expresar mensaxes científicos utilizando a linguaxe oral e escrita  con propiedade, así como interpretar 
diagramas, gráficas, táboas, expresións matemáticas sinxelas e outros modelos de representación. 

Utilizar de forma autónoma diferentes fontes de información, incluídas as novas tecnoloxías da información e a 
comunicación, co fin de avaliar o seu contido e adoptar actitudes persoais críticas sobre cuestións científicas e 
tecnolóxicas. 

Para elo, elabóranse unhas estratexias  axeitadas a cada un dos temas do currículo, utilizando ademais da lectura do 
libro de texto outras textos que serven de fonte de información e de pracer  ou ben outras maneiras de “ler”, de coñecer 
a realidade como son: vídeos, internet, carteis, murais, fotografía..... 
Algunhas actividades de lectura serán de carácter voluntario, neste caso, refíranse  a temas que garden certa relación 
coa área inda que non será imprescindible. Outras non poden ser programadas e dependerán da dispoñibilidade dos 
equipos de informática da biblioteca ou ben da aula de informática.  

Con carácter fixo establecemos unha serie de actividades referidas a cada tema nas que sempre, previa lectura dun 
texto escollido dun libro, realizaranse actividades de: 

 Procura de información 

 Comprensión de contidos 

 Reflexión  

 Opinión 

 Valoración  

 Clarificación 

 Relación de conceptos 

 Interpretación 

 

c) Para mellorar a competencia en comunicación e comprensión lectora fanse unha serie de actividades que aparecen 
reflectidas en cada unidade baixo os epígrafes de: 

 
●O recanto da lectura 
●Ciencias nas túas mans 
●A fondo 
●Unha análise científica 
●Conceptos clave 
●Actividades 
 Algunhas delas fomentan varias competencias ao mesmo tempo, non só as indicadas 
  
c) As lecturas –de O recanto da lectura– fanse ao rematar cada tema e dedícaselle unha sesión completa da clase.  

O sistema consiste en: Os alumnos len mentalmente o texto. O profesor, despois, pídelle a catro ou cinco –ao chou– 
que nos conten o que entenderon do lido. Pouco a pouco entre o profesor e uns e outras van saíndo datos. A 
continuación faise unha nova lectura do texto, –esta vez en voz alta–  onde van lendo un a continuación doutro, 
pequenos fragmentos ata rematar. Finalmente fanse preguntas sobre o texto. No libro aparece como “Comprendo o que 
leo”.  
 
 
 
PLAN DE TRABALLO PARA ALUMNOS DE 3º DE   ESO  CON CIENCIAS DA NATUREZA PENDENTE  de 2º de ESO 
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CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

1. Os seres vivos. Funcións básicas.Biomoléculas e células 

2. Función de nutrición A nutrición autótrofa e heterótrofa. A Fotosíntese. A rspiración celular 

Procesos de alimentación nos animais, alimentación e transformacións dos alimentos            

 Procesosde alimentación nas plantas. A fotosíntese. Absorción de nutrientes, transporte de substancias  no 

interior das plantas. 

3. A respiración coma proceso de obtención de enerxía nos seres vivos: concepto de respiración celular. A 

respiración nas plantas. Intercambio gasoso e tipos de aparatos respiratorios. O transporte de gases e o sistema 

circulatorio. 

4. A función de relación: concepto de estímulo e resposta. A relación nos animais: tipos de órganos receptores e 

efectores. Transmisión de sinais: o sistema nervioso e endocrino. Os tropismos nas plantas. 

5. Tipos de reproducción: asexual e sexual. A reproducción sexual nos animais: procesos e estratexias. A 

reproducción sexual nas plantas con flores e sementes:  flor, froito e semente. 

6. A biosfera. Compoñentes  dos ecosistemas. Relacións tróficas: cadeas e redes tróficas. A circulación da materia e 

da enerxía nos ecosistemas. Impacto humano no funcionamento dos ecosistemas. 

7. Os ecosistemas terrestres: terrestres e mariños. Os ecosistemas de Galicia. Os espazos naturais protexidos de 

Galicia. 

8. A enerxía que nos chega do Sol. Dinámica atmosférica . O motor dos axentes xeolóxicos. O efecto regulador da 

atmosfera. Uso da enerxía solar . 

9. A dinámica externa do planeta: os procesos de metorización, a modelaxe do relevo e os axentes xeolóxicos:L o 

vento, os glaciares,os ríos, augas bravas e subterráneas, o mar. 

10. A dinámica interna do planeta: a calor interna da Terra: vulcanismos e actividade volcánica. Os terremotos . Aa 

formación das montañas . Interación de procesos internos e externos. 

11. Concepto de enerxía. Fontes de enerxía. Formas básicas da enerxía: cinética e potencial. Outras formas de 

enerxía. A conservación e degradación da enerxía. As fontes de enerxía: renovables e non renovables.Impacto 

ambiental derivados das explotación para a obtención de enerxía. Medidas de aforro enerxético. 

12. A calor e a temperatura: Os efectos da calor sobre os corpos. Modos de propagación da calor: illantes e 

conductores. O equilibrio térmico. A medida da temperatura. Termómetro e escalas  termométricas.  A 

adaptación dos seres vivos á temperatura. 

13. A luz e o son. Concepto de onda . Fontes de luz  e propagación da mesma. Comportamento da luz: reflexión e 

refracción . A descomposición da luz e a cor dos corpos . O ollo.  O son e as súas calidades . A propagación do 

son. O oído. 

OBXECTIVOS  2º CURSO 

 Explicar a relación entre a composición e as funcións dos seres vivos tendo en conta a teoría celular e a 

observación de células co microscopio.  



55 

 
 

 Establecer distintas escalas de observación da materia en función do estudio que se realiza. 

 

 Definir oa  procesos de nutrición e respiración celular, identificando o papel que xoga a enerxía.  

 

 Diferencia-los mecanismos que usan os seres pluricelulares para realiza-las súas funcións, distinguindo 

procesos que producen enerxía de procesos que a consumen, entre nutrición autótrofa e heterótrofa e  

entre reproducción sexual e asexual.  

 Entender o proceso que se segue na ralización dos actos voluntarios e  distinguir a implicación coordinada 

de receptores, efectores e centros nerviosos.  Coñecer a existencia do sistemaendocrino e a importancia 

das hormonas no desarrollo e funcionamento do noso organismo. 

 

 Defini-los conceptos de biosfera, ecosistemas e ecosfera, as cadeas e redes tróficas . Recoñecer  o tránsito 

da enerxía e a materia nos ecosistemas. 

 

 Indicar a relación entre o reparto desigual da enerxía solar no planeta coa orixe dos axentes xeolóxicos 

externos, explicando as consecuencias destes no modelado do relevo terrestre e na  formación das rochas 

sedimentarias. 

 

 Relaciona-la estructura interna do planeta cos  volcáns, terremotos e a orixe de rocas metamórficas e 

magmáticas e a formación de relevo, situando en mapas as zonas de máxima intensidade destas 

manifestación 

 

 Describir os horizontes do chan e explicar os factores que determinan  a súa degradación. 

 

  Definir o concepto de enerxía e diferenciar entre enerxía cinética e enerxía potencial, diferencias 

claramente entre forma de enerxía e fonte de enerxía. Propoñer medidas de aforro enerxético nos ámbitos  

da familia e o entorno.  

 

 Explica-la formación do carbón e do petróleo e as usos como fontes de enerxía.  

 

 Enumera-las repercusións de actuacións relacionadas coa enerxía na mellora o deterioro do medio 

ambiente e na calidade de vida.  

 

 Recoñecer a calor como enerxía en tránsito e  diferenciar claramente os conceptos de calor e  temperatura 

 

 Explicar fenómenos naturais referidos á transmisión da luz e do son, analizando as súas características e as 

condicións para a súa percepción. Recoñecer o  comportamento da luz  na reflexión en na refracción así 

como a súa aplicación mediante lentes e espellos.  

 

 

 

ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN 

 

 Os alumnos traballarán os contidos da materia mediante a  realización de caderniños de exercicios que 



56 

 
lles serán entregados con perioricidade trimestral. 

 Cada trimestre convocarase aos alumnos a unha reunión, na que se recollerán os caderniños, que 

serán revisados polos profesores e devoltos aos alumnos. Procurarase facer un seguimento 

personalizado de cada alumno, sinalándolle aqueles contidos que cada un precise traballar  máis. De 

ser necesario, e se os alumnos o demandan, poderanse realizar máis reunións co fin de reforzar os 

contidos que presenten máis dificultades e resolver dúbidas. 

 Unha semana despois da presentación dos caderniños, os alumnos realizarán unha proba parcial 

escrita baseada nos contidos traballados no trimestre. Estas probas terán lugar os mércores pola tarde. 

 Aos alumnos que obteñan unha avaliación positiva nos caderniños e nas probas escritas trimestrais 

consideraráselles superada a materia.  

 Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva nos controles trimestrais, deberán realizar a 

proba global que se realizará en Maio. Do mesmo xeito, aqueles alumnos que non superen a materia 

en Xuño, deberán realizar unha nova proba global no mes de Setembro. 
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OBXECTIVOS XERAIS 
 

A bioloxía e xeoloxía do terceiro curso contribuirá, de acordo co Decreto da  Educación Secundaria Obrigatoria 
vixente, a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan:  

 

1. Comprender e utilizar as estratexias e conceptos básicos das ciencias da natureza para interpretar os fenómenos 
naturais, así como para analizar e valorar as repercusións dos desenvolvementos científicos e das aplicacións 
tecnolóxicas.  

 
2. Aplicar, na resolución de problemas e en sinxelas investigacións, estratexias coherentes cos procedementos das 

ciencias, tales como a discusión do interese dos problemas propostos, a formulación de hipótese, a elaboración de 
estratexias de resolución e de deseños experimentais, a análise de resultados, a consideración de aplicacións e 
repercusións do estudo realizado e a busca de coherencia global. 

 
3. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando diferentes linguaxes como oral, escrito, gráfico, 

icónico,multimedia, etc.; con propiedade, así como comunicar argumentacións e explicacións a outros empregando 
os coñecementos científicos.  

 
4. Buscar e seleccionar información sobre temas científicos utilizando diferentes fontes e medios e empregala, 

valorando o seu contido, para fundamentar e orientar os traballos sobre temas científicos, o medio ambiente e 
contrarrestar as opinións persoais. 

 
5. Desenvolver hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria en ámbitos como alimentación, hixiene e 

sexualidade, facilitando estratexias que permitan facer fronte ós riscos da sociedade actual en aspectos relacionados 
co consumo, coas drogodependencias e coa transmisión de enfermidades. 

 
6. Comprender a importancia de utilizar os coñecementos provenientes das ciencias da natureza para satisfacer as 

necesidades humanas e participar na necesaria toma de decisións en torno a problemas locais e globais aos que nos 
afrontamos.  

 
7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento científico para realizar, individualmente ou en grupo, 

cuestións relacionadas coa ciencia, a tecnoloxía e a sociedade. Coñecer e valorar os problemas aos que se enfronta 
hoxe a humanidade en relación á sobreexplotación dos recursos, as diferenzas entre países desenvolvidos e non, e a 
necesidade de busca e aplicación de medidas, para avanzar cara ao logro dun futuro sostible. 

 
8. Valorar o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza así como as súas contribucións ao pensamento 

humano ao longo da historia, apreciando os grandes debates superadores de dogmatismos e as revolucións 
científicas que marcaron a evolución cultural da humanidade e as súas condicións de vida. 

 
9. Ser quen de buscar e de utilizar o coñecemento científico propio, planificando de forma autónoma a acción e posta en 

práctica das actividades de aprendizaxe, e de utilizar uns criterios de avaliación para autocorrexirse no caso en que 
sexa necesario. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
UNIDADE 1. A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO 
 
OBXECTIVOS 
1. Diferenciar os distintos niveis de organización que constitúen un ser humano. 
2. Estudar as características e funcións de cada un dos orgánulos das células humanas. 
3. Identificar cada un dos tipos de tecidos do corpo humano. 
4. Coñecer as características de órganos, sistemas e aparellos humanos. 
5. Comparar as características dos dous tipos básicos de microscopios. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 

 Niveis de organización do ser humano. (Obxectivo 1) 

 Células humanas: estrutura e orgánulos. (Obxectivo 2) 

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

 Órganos, sistemas e aparellos humanos. (Obxectivo 4) 

 Microscopios: tipos. (Obxectivo 5) 
 
Procedementos, destrezas e habilidades 

 Integración dos niveis de organización. 

 Recoñecemento das diferentes funcións que realizan os compoñentes do ser humano. 

 Interpretación de esquemas, fotografías e debuxos. 

 Observación de material científico. 
 
Actitudes 

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

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

 Desenvolver actitudes solidarias ante situacións como a doazón de órganos. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Comprender o que se entende por niveis de organización, enumerar os distintos tipos e identificar a que nivel 

pertence determinada materia. (Obxectivo 1) 
b) Identificar as estruturas celulares en debuxos e microfotografías, sinalando a función de cada unha delas. (Obxectivo 

2) 
c) Identificar e describir distintos tipos de tecidos, como se forman, a súa localización e o papel que desempeñan no 

organismo. (Obxectivo 3) 
d) Describir as características e funcións dos órganos, sistemas e aparellos. (Obxectivo 4) 
e) Identificar e diferenciar sistemas e aparellos do corpo humano. (Obxectivo 4) 
f) Comparar as características dos microscopios óptico e electrónico. (Obxectivo 5) 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

Na sección CIENCIA NAS TÚAS MANS: proponse identificar un problema ao que se lle poida dar resposta mediante a 
investigación científica, e seleccionar o procedemento e ferramentas necesarios para recoller os datos que permitan 
resolvelo. 
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En UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: A osmose, demóstrase, ao contestar ás actividades propostas, se se comprende o 

concepto científico en cuestión e se se interpretan correctamente as probas do experimento. 

EN A FONDO: Os microscopios, describe e compara dous tipos de ferramentas de traballo básicas na investigación 
científica, información que será útil para realizar os experimentos da sección CIENCIA NAS TÚAS MANS. 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A actividade 4 remite ao anexo Conceptos clave co fin de buscar información relevante.  
O RECANTO DA LECTURA: Órganos artificiais, trabállase a comprensión dun texto científico e a localización e 

extracción de información específica do texto.  

Así mesmo, preténdese que o alumnado xustifique o seu punto de vista en relación co contido do texto, e mais que 
reflexione sobre a forma e o estilo deste. 

Proporciónase información sobre os avances actuais na medicina, na enxeñería xenética e na bioloxía molecular, que 
invita a reflexionar dunha forma crítica sobre a repercusión deses adiantos no progreso e benestar da sociedade nun 
futuro non moi distante. 
 
MATEMÁTICA 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: faise patente a necesidade de cuantificar para poder comprender o concepto de tamaños 
relativos, neste caso das células. Nas actividades 17 e 18 desta sección será necesario, ademais, identificar as operacións 
matemáticas que permitan contestar as preguntas propostas. 
 
SOCIAL E CIDADÁ 

O RECANTO DA LECTURA: proporciónase información sobre os avances actuais na medicina, na enxeñería xenética e 
na bioloxía molecular, que invita a reflexionar dunha forma crítica sobre a repercusión deses adiantos no progreso e 
benestar da sociedade nun futuro non moi distante. 
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: serve de guía para aprender a formular e a identificar problemas científicos de forma 
autónoma e por iniciativa persoal, buscando a resposta a través de procedementos similares ao descrito na sección. 
 
UNIDADE 2. A ALIMENTACIÓN HUMANA. ALIMENTOS E NUTRIENTES 
 
OBXECTIVOS 
1. Entender a diferenza entre alimentación e nutrición. 

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

4. Avaliar as necesidades enerxéticas dunha persoa e relacionalas co tipo de actividade física que desenvolve cada día. 
5. Diferenciar os alimentos segundo a función que cumpren no organismo. 
6. Comprender a necesidade dunha dieta equilibrada os prexuízos dunha alimentación pouco variada. 
7. Coñecer algúns hábitos saudables en relación coa nutrición e a dieta. 
8. Aprender diferentes técnicas de conservación dos alimentos. 
9. Coñecer os diferentes tipos de aditivos e as súas aplicacións. 
 
CONTIDOS  
Conceptos 

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

 Valor enerxético e nutricional dos alimentos. (Obxectivo 3) 

 Necesidades enerxéticas e nutricionais do organismo. (Obxectivo 4) 
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 Tipos de alimentos. (Obxectivo 5) 

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

 Técnicas de conservación de alimentos. (Obxectivo 8) 

 Tipos de aditivos. (Obxectivo 9) 
 
Procedementos, destrezas e habilidades 

 Interpretación de esquemas, táboas, imaxes e debuxos. 

 Análise de textos científicos. 

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

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

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

 Desenvolver unha actitude crítica ante certos hábitos consumistas pouco saudables 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Definir «nutrición» e «alimentación», e diferencialas. (Obxectivo 1) 
b) Coñecer os tipos de nutrientes e as funcións que levan a cabo no noso organismo. (Obxectivo 2)  
c) Describir o valor enerxético e nutricional dos alimentos. (Obxectivo 3) 
d) Calcular as necesidades enerxéticas dunha persoa tendo en conta a actividade física que realiza habitualmente. 

(Obxectivo 4) 
e) Clasificar os alimentos en grupos de acordo coa función que desempeñan 
     no organismo. (Obxectivo 5) 
f) Elaborar unha dieta completa e equilibrada, ou introducir distintos cambios  

na dieta habitual para lograr ese obxectivo. (Obxectivo 6) 
g) Describir hábitos alimentarios saudables para previr enfermidades  

como a obesidade, a diabetes e enfermidades cardiovasculares. (Obxectivo 7) 

h) Explicar as formas habituais de conservación dos alimentos. (Obxectivo 8) 
i) Describir os distintos aditivos e a súa utilidade. (Obxectivo 9) 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: proponse a formulación dunha hipótese que explique un fenómeno natural, así como 
tamén a realización de experimentos para a súa comprobación.  

O RECANTO DA LECTURA: As lambetadas, e en A FONDO: A dieta mediterránea,  utilízase o coñecemento científico 
como ferramenta imprescindible para levar a cabo unha alimentación equilibrada e saudable.  

A FONDO: Os aditivos alimentarios e Alimentos transxénicos, invítase á reflexión sobre o desenvolvemento 
tecnolóxico relacionado coa industria alimentaria.  
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: O texto e as actividades de As etiquetas dos alimentos, son unha guía para a lectura, 
comprensión e interpretación das etiquetas dos alimentos, destreza esencial para obter información sobre a calidade do 
que comemos e sobre o valor enerxético e alimenticio que nos poden fornecer os alimentos. 
 
MATEMÁTICA 

Nas actividades 36 e 37 utilízanse operacións matemáticas para obter información sobre a taxa de metabolismo 
basal e sobre as necesidades enerxéticas diarias dunha persoa. 
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Algunhas actividades de UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: As etiquetas dos alimentos, requírese o uso das matemáticas 

para realizar cálculos co fin de obter información relacionada co valor enerxético dos alimentos.  
 
SOCIAL E CIDADÁ 

O capítulo Os trastornos relacionados coa alimentación, faise reflexionar sobre as diferenzas abismais entre os 
países industrializados, onde os trastornos alimentarios se producen ou por exceso de comida ou polo medo a engordar, 
e os países con menos recursos, onde os nenos morren de fame ou sofren desnutrición. 
 
UNIDADE 3. A NUTRICIÓN HUMANA I. APARELLO DIXESTIVO E RESPIRATORIO 
 

OBXECTIVOS 

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

2. Comprender o proceso de transformación que sofren os alimentos ata que son utilizados polo organismo. 
3. Relacionar os movementos respiratorios cos fenómenos que suceden mentres se producen. 

4. Entender o intercambio de gases que se produce tanto nos pulmóns coma nos tecidos. 
5. Coñecer as principais enfermidades dos órganos dos aparellos dixestivo e respiratorio. 
6. Valorar a importancia de adquirir hábitos saudables e de evitar os que prexudiquen os aparellos dixestivo e 

respiratorio. 
7. Comprender os efectos do consumo de tabaco sobre os pulmóns. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 

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

 Procesos da nutrición. (Obxectivo 2) 

 Movementos respiratorios e intercambio de gases. (Obxectivos 3 e 4) 

 Enfermidades máis frecuentes do aparello dixestivo e respiratorio, hábitos saudables e medidas de prevención de 
enfermidades. (Obxectivos 5 e 6) 

 
Procedementos, destrezas e habilidades 

 Identificación de estruturas anatómicas. 

 Interpretación de esquemas e debuxos anatómicos. 

 Análise de imaxes. 
 
Actitudes 

 Valorar a importancia da función da nutrición no conxunto das actividades e funcións vitais do organismo. 

 Mostrar interese por adquirir hábitos saudables, como por exemplo non fumar, facer exercicio físico e comer unha 
dieta equilibrada. (Obxectivo 7) 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Describir a anatomía dos órganos dos aparellos dixestivo e respiratorio e as funcións de cada un destes aparellos e 

dos seus órganos. (Obxectivo 1) 
b) Explicar os procesos fundamentais que sofre un alimento ao longo de todo o proceso dixestivo. (Obxectivo 2) 
c) Describir os movementos respiratorios e relacionalos cos fenómenos que ocorren neles. (Obxectivo 3) 
d) Comprender o intercambio gasoso en pulmóns e tecidos. (Obxectivo 4) 
e) Coñecer as principais alteracións dos aparellos dixestivo e respiratorio. (Obxectivo 5) 
f) Recoñecer e xustificar a necesidade de adoptar determinados hábitos alimentarios e de hixiene saudables, arredados 

de prácticas consumistas inadecuadas. (Obxectivo 6) 
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g) Describir os efectos do hábito de fumar sobre os pulmóns e desenvolver unha actitude crítica ante este hábito. 

(Obxectivo 7) 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

A FONDO: O tabaco, facilítase información científica relacionada co tabaco, a cal, utilizada xunto co coñecemento e a 
comprensión do funcionamento do corpo humano, favorece a toma de conciencia sobre as consecuencias negativas do 
consumo do tabaco e o desenvolvemento dunha actitude de rexeitamento cara ao seu consumo. 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Elaboración dun debuxo científico, ponse de manifesto a importancia da observación 
para obter datos con fins científicos, así como a utilización do debuxo como ferramenta útil na investigación científica. 

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: A ventilación pulmonar, proponse desenvolver un modelo anatómico que imite o 
aparello respiratorio co fin de comprobar o funcionamento dos pulmóns e predicir o que ocorre cando cambian as 
condicións.  
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

As actividades 3, 17 e 19, que remiten ao anexo Conceptos clave, fomentan a busca de información no dicionario. 

O RECANTO DA LECTURA: Instinto de supervivencia en mar aberto, a comprensión lectora é necesaria para 
extraer a información do texto co fin de responder ás preguntas e de encontrar a relación entre o título e as 
ideas desenvoltas no texto. 

 
TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

NON O PERDAS: proporciónanse enderezos da internet relacionados coa anatomía humana que serven como 
exemplos de distintos tipos de información complementaria aos estudos. 
 
SOCIAL E CIDADÁ 

A FONDO: A tose e o espirro, faise reflexionar sobre o porqué de certas normas sociais, como o tapar a boca ao 
espirrar ou ao tusir, que favorecen a convivencia entre os individuos. 
 
CULTURAL E ARTÍSTICA 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Elaboración dun debuxo científico, proporciónase a oportunidade de utilizar as 
habilidades plásticas para a realización de debuxos que representen aspectos da natureza, e así coñecer a súa aplicación 
na investigación científica. Na actividade 52 exercítanse as destrezas plásticas co fin de estudar a anatomía humana. 
 
UNIDADE 4. A NUTRICIÓN HUMANA II. APARELLO CIRCULATORIO E EXCRETOR 
 
OBXECTIVOS 
1. Entender a función e a importancia do medio interno. 
2. Aprender as características do sistema circulatorio, así como os seus principais compoñentes. 
3. Identificar os principais compoñentes do sangue e a función que realizan. 
4. Coñecer a estrutura e funcionamento do corazón. 
5. Analizar o percorrido do sangue polo corazón. 
6. Identificar cada un dos órganos que interveñen na excreción humana. 
7. Coñecer a estrutura e funcionamento dos riles. 
8. Valorar a importancia de adquirir hábitos saudables en relación co aparello circulatorio e excretor. 
 
CONTIDOS 
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Conceptos 

 O medio interno. (Obxectivo 1)  

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

 O sangue: compoñentes e función. (Obxectivo 3) 

 O corazón: estrutura, función e funcionamento. (Obxectivos 4 e 5) 

 Excreción humana: órganos e funcións. (Obxectivos 6 e 7) 
 
Procedementos, destrezas e habilidades 

 Interpretación de esquemas, representacións gráficas e debuxos anatómicos. 

 Análises de imaxes. 

 Relación entre estruturas anatómicas e a súa función. 
 
Actitudes 

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

 Desenvolver actitudes solidarias ante situacións como a doazón de sangue.  

 Desenvolvemento de actitude crítica ante certos hábitos consumistas pouco saudables. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Definir o medio interno e os seus compoñentes. (Obxectivo 1) 
b) Explicar as características e funcións do aparello circulatorio e de cada un dos órganos que o forman, así como as 

súas principais alteracións. (Obxectivo 2) 
c) Explicar as funcións do sangue e recoñecer os seus compoñentes e a función que realizan. (Obxectivo 3)  
d) Describir o corazón: a súa estrutura, funcionamento e función. (Obxectivo 4) 
e) Explicar o percorrido do sangue polo corazón, identificando as correspondentes válvulas, arterias e veas. (Obxectivo 

5) 

f) Identificar os principais órganos excretores e explicar a súa función, así como a súa relación co aparello circulatorio e 
coa nutrición en xeral. (Obxectivo 6)  

g) Describir o ril (a súa estrutura, partes e funcionamento) e coñecer as súas principais alteracións. (Obxectivo 7) 
h) Identificar e comprender a necesidade de adquirir hábitos alimentarios e de hixiene saudables para previr 

enfermidades cardiovasculares e relacionadas co aparello excretor. (Obxectivo 8) 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Elaboración dun modelo experimental, explícase como elaborar un modelo que permita 
observar fenómenos que non son de fácil acceso ao investigador, como poden ser os do corazón, e predicir como 
responderá o sistema ao introducir cambios.  

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: A resposta do organismo á altitude, suscita unhas preguntas que requiren da 
comprensión dos feitos científicos explicados na unidade para poder respondelas razoadamente.  
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

As actividades 3, 11 e 19, que remiten ao anexo Conceptos clave, traballan a capacidade de busca de información nas 
fontes idóneas.  

Ao longo da unidade é necesaria a correcta interpretación dos debuxos anatómicos como medio para comprender os 
conceptos explicados na unidade. 

 A actividade 44 explica a lectura e interpretación dun electrocardiograma. 
O RECANTO DA LECTURA: Viaxe alucinante, de Isaac Asimov utilízase o xénero narrativo da novela para tratar un 

tema científico desde a imaxinación. A comprensión deste texto require a distinción entre a invención e a realidade, tal e 
como o aborda a actividade 64.  
 
MATEMÁTICA 

As actividades 43, 44 e 50 utilizan números e táboas que requiren ser interpretados para realizar os exercicios.  

 

SOCIAL E CIDADÁ 

O texto da introdución á unidade destaca a achega do médico español Miguel Servet ao coñecemento do aparello 
circulatorio humano, unha importante contribución ao avance histórico da medicina.  
 
CULTURAL E ARTÍSTICA 

Na actividade 56 exercítanse as habilidades plásticas para reforzar a comprensión e aprendizaxe do coñecemento 
científico.  
 

APRENDER A APRENDER 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Elaboración dun modelo experimental, proponse realizar un experimento con material 
caseiro que é facilmente replicable de forma autónoma e por iniciativa propia. 
 
UNIDADE 5. RELACIÓN E COORDINACIÓN HUMANA I. SISTEMAS NERVIOSO E HORMONAL 
 
OBXECTIVOS 
1. Coñecer cales son os sistemas de coordinación e relación no noso corpo. 
2. Distinguir entre control nervioso e control hormonal. 
3. Recoñecer os distintos niveis de integración nerviosa, desde a recepción de estímulos á elaboración de respostas. 
4. Identificar as diferentes partes en que se divide o sistema nervioso, así como as súas funcións. 
5. Entender como funciona o sistema nervioso. 
6. Recoñecer as glándulas endócrinas máis importantes, así como as hormonas que producen. 
7. Comprender o mecanismo de acción das hormonas. 
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8. Coñecer as principais enfermidades relacionadas co sistema nervioso e endócrino. 

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

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

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

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

 Enfermidades do sistema endócrino e do sistema nervioso. (Obxectivo 8) 
 
Procedementos, destrezas e habilidades 

 Analizar a actuación dos diferentes mecanismos de coordinación, relacionando as súas funcións. 

 Interpretar debuxos anatómicos e esquemas de causa-efecto. 

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

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

 Apreciar o grao de complexidade da relación e coordinación. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Identificar os dous sistemas involucrados na coordinación e relación no corpo humano, e explicar a función que 

realizan. (Obxectivo 1) 
b) Distinguir entre control hormonal e control nervioso, e ver como se coordinan os dous sistemas. (Obxectivo 2) 
c) Recoñecer os distintos elementos que interveñen na coordinación. (Obxec. 3) 
d) Describir as células do sistema nervioso e definir impulso nervioso. (Obxec. 4) 
e) Describir anatomicamente os órganos do sistema nervioso central e do sistema nervioso periférico, e explicar as súas 

funcións. (Obxectivo 4) 
f) Explicar os actos voluntarios e os actos reflexos. (Obxectivo 5) 
g) Explicar o sistema endócrino e recoñecer as principais glándulas endócrinas do corpo humano, así como as hormonas 

que segregan. (Obxectivo 6) 
h) Definir hormona e describir como actúa e como funciona o seu mecanismo de regulación. (Obxectivo 7) 
i) Relacionar as alteracións máis frecuentes do sistema nervioso e do endócrino cos órganos e procesos implicados en 

cada caso. (Obxectivo 8)  
l) Identificar os efectos prexudiciais de determinadas condutas, como o consumo de drogas, a tensión, as presións de 

grupo. (Obxectivo 9) 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

A FONDO: As drogas e o sistema nervioso, infórmase sobre os efectos das drogas no organismo e sobre o risco da 
adicción ás ditas substancias.  

Esta información pretende axudar a tomar conciencia e a rexeitar o consumo de substancias nocivas para a 
saúde.  

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Nas actividades 11 e 12 trabállase a capacidade de busca de información na fonte adecuada.  
A FONDO: Outros tipos de glándulas, é un claro exemplo de texto científico descritivo, cuxa finalidade é educativa e 

no cal se describe unha realidade coas súas características, funcionamento e utilidade. 
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UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: A glicemia, analízase unha cuestión científica a partir da información facilitada por unha 

gráfica.  
 
O RECANTO DA LECTURA: O mecanismo da adicción  

 
MATEMÁTICA 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Estudo do valor limiar na percepción dun estímulo,  fanse necesarios os números para 
cuantificar os resultados do experimento, así como determinar o mellor procedemento para expresar os resultados e 
poder comparalos.  

 UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: A glicemia, utilízanse gráficas, números e operacións para extraer información útil co 
obxecto de resolver as actividades propostas. 
 

SOCIAL E CIDADÁ 

A FONDO: Publicidade e conduta, proponse traballar en grupo para reflexionar de forma crítica sobre a influencia da 
publicidade nas actitudes, condutas e comportamentos dos individuos da nosa sociedade. 
 
UNIDADE 6. RELACIÓN E COORDINACIÓN HUMANA II. OS SENTIDOS E O APARELLO LOCOMOTOR 
 
OBXECTIVOS 
1. Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos. 
2. Entender o funcionamento coordinado de músculos e esqueleto para producir movemento. 
3. Identificar os compoñentes de ósos e músculos. 
4. Coñecer os compoñentes e o funcionamento das articulacións. 
5. Adquirir hábitos posturais que preveñan problemas nos órganos dos sentidos e no aparello locomotor. 
6. Aprender a controlar as variables dun experimento. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 

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

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

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

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

 Lesións do aparello locomotor e hábitos saudables. (Obxectivo 6) 
 
Procedementos, destrezas e habilidades 

 Interpretación de esquemas anatómicos e fotografías. 

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

 Control de variables nun experimento. (Obxectivo 6) 
 
Actitudes 

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

 Interese por adquirir hábitos saudables en relación co noso aparello locomotor. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Recoñecer os órganos dos sentidos, a súa estrutura, os receptores sensoriais que os forman e a súa función. 

(Obxectivo 1) 
b) Describir as enfermidades dos órganos dos sentidos e os coidados e hixiene necesarios para mantelos saudables. 

(Obxectivo 5) 
c) Explicar a acción dos músculos sobre o esqueleto para que funcionen de forma coordinada e produzan o 

movemento. (Obxectivo 2) 
d) Coñecer a estrutura externa e interna dos ósos. (Obxectivo 3) 
e) Coñecer os distintos tipos de músculos, facendo especial fincapé na estrutura e partes dos músculos esqueléticos. 

(Obxectivo 3) 
f) Explicar a función que teñen as articulacións e o tipo de articulacións que existen. (Obxectivo 4) 

g) Coñecer e describir as lesións do aparello locomotor e explicar hábitos saudables para previlos. (Obxectivo 5) 
h) Explicar como se controlan as variables nun experimento. (Obxectivo 6) 
 
COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Control de variables nun experimento, proponse identificar e recoñecer as variables que 
deben ser controladas nun experimento e aprender a diferenciar unha variable dependente dunha independente.  

Ao longo da unidade trabállase a interpretación de esquemas e debuxos anatómicos como medio para comprender 
sistemas estudados na unidade.  

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: A articulación do brazo, proponse o estudo do movemento do brazo a través dun 
modelo que permite observar con maior detalle e comprender mellor unha acción do corpo humano.  
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A actividade 18 remite á busca de Conceptos clave.  
O RECANTO DA LECTURA: Á conquista do Anapurna, utilízase un formato de texto especial, o cómic, no que as 

imaxes desempeñan un papel fundamental na comunicación da información. 
 
MATEMÁTICA 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Control de variables nun experimento, require o uso de números e operacións 
matemáticas para realizar, resolver e mostrar os resultados do experimento científico proposto.  
 
CULTURAL E ARTÍSTICA 

A FONDO: Adaptación sensorial, e os capítulos relacionados cos sentidos, poñen de manifesto o valor que ten a 
experiencia sensorial como ferramenta única que nos permite apreciar e gozar algunhas calidades dos obxectos do noso 
contorno.  
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

A FONDO: Vigorexia, invítase a reflexionar sobre os problemas de saúde e trastornos emocionais que son 
consecuencia da excesiva importancia dada á imaxe persoal para a aceptación social.  

A LECTURA do texto introdutorio á unidade mostra o espírito de superación do xenial músico Ludwig van Beethoven, 
quen, a pesar da súa xordeira, foi capaz de compoñer obras maxistrais e é considerado un dos grandes músicos de todos 
os tempos. 
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UNIDADE 7. A REPRODUCIÓN HUMANA. APARELLO REPRODUTOR 
 
OBXECTIVOS 
1. Coñecer as características xerais da reprodución humana e as etapas do ciclo reprodutivo.  
2. Comprender cales son os caracteres sexuais primarios e secundarios e en que momento aparecen. 
3. Estudar a anatomía e o funcionamento dos aparellos reprodutores feminino e masculino, así coma as características 

dos gametos correspondentes. 
4. Entender os ciclos hormonal, ovárico e menstrual do aparello reprodutor feminino. 
5. Aprender como se produce a fecundación, e que fases presenta o desenvolvemento e nacemento dun novo ser 

humano a partir dunha única célula. 

6. Coñecer as técnicas de reprodución asistida máis empregadas. 
7. Aprender cales son os principais métodos anticonceptivos, e algúns hábitos saudables de hixiene sexual. 
8. Comprender a diferenza entre sexo, sexualidade e reprodución. 
9. Aprender a interpretar unha ecografía. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 

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

 Caracteres sexuais primarios e secundarios. (Obxectivo 2) 

 Aparellos reprodutores feminino e masculino. (Obxectivo 3) 

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

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

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

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

 Interpretación de ecografías. (Obxectivo 9) 
 
Actitudes 

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

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

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Explicar os conceptos e características básicas da reprodución humana e as etapas do ciclo reprodutivo. (Obxectivo 1) 
b) Recoñecer os cambios e as etapas que se producen cara á madurez sexual. (Obxectivo 2) 
c) Describir a anatomía do aparello reprodutor feminino e masculino, o seu funcionamento e as características dos seus 

gametos. (Obxectivo 3) 
d) Explicar os ciclos hormonal, ovárico e menstrual do aparello reprodutor feminino. (Obxectivo 4) 
e) Describir a fecundación, o embarazo e o parto como procesos do ciclo reprodutivo do ser humano. (Obxectivo 5) 
f) Recoñecer problemas de esterilidade e técnicas de reprodución asistida. (Obxectivo 6) 
g) Explicar as bases dalgúns métodos de control de reprodución. (Obxectivo 7) 
h) Explicar a necesidade de tomar medidas de hixiene sexual para evitar enfermidades de transmisión sexual. 

(Obxectivo 7) 

i) Distinguir o proceso de reprodución como un mecanismo de perpetuación da especie e da sexualidade entendida 
como unha actividade ligada á vida do ser humano e de comunicación afectiva e persoal. (Obxectivo 8) 
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COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Análise de resultados, faise patente a necesidade do coñecemento científico e técnico 
para interpretar a información proporcionada pola tecnoloxía. 

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: A amenorrea anoréxica, requirese os coñecementos adquiridos na unidade para 
responder as cuestións formuladas.  
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

O RECANTO DA LECTURA: O reto do embarazo, requírese a comprensión lectora dun texto con formato de 
entrevista, traballar a habilidade de extraer información específica e datos illados, e de reflexionar sobre o contido do 
texto.  
 
MATEMÁTICA 

Na actividade 41 é necesaria a aplicación dun cálculo matemático para responder. 
 
SOCIAL E CIDADÁ 

A FONDO: A violencia contra as mulleres, destaca a importancia da educación no respecto ás persoas, na igualdade 
fóra e dentro do fogar e no diálogo e a negociación, para evitar o maltrato no fogar. Ademais, na actividade 22 proponse 
traballar en grupo para reflexionar sobre este tema e obter cambios na actitude dos individuos. 
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

A FONDO: A violencia contra as mulleres, constátase a importancia de valores persoais coma a dignidade, a 
liberdade, a autoestima e a asertividade, para identificar estas situacións e evitalas ou saír delas. 

A FONDO: A paternidade responsable, invítase á reflexión sobre a responsabilidade persoal que leva ter e educar un 
fillo, proxecto de vida que é necesario planificar e levar a cabo ao chegar á madurez emocional e económica. 
 
UNIDADE 8. A SAÚDE E A ENFERMIDADE 
 
OBXECTIVOS 
1. Aprender os conceptos de saúde e enfermidade, así como os diferentes tipos de enfermidades. 
2. Coñecer os axentes que poden causar enfermidades infecciosas, e as formas en que pode producirse o contaxio de 

enfermidades. 
3. Estudar as principais enfermidades de transmisión sexual. 
4. Entender o funcionamento do sistema inmunitario. 
5. Aprender a forma en que poden tratarse e previrse as enfermidades infecciosas. 

6. Diferenciar os conceptos de lesión e enfermidade, e estudar os diferentes tipos de enfermidades non infecciosas. 
7. Coñecer os hábitos saudables que poden axudarte a previr moitas enfermidades. 
8. Aprender como previr os accidentes domésticos, e qué facer en caso de accidente. 
9. Coñecer qué é a doazón de células, tecido e órganos. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 

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

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

 Enfermidades de transmisión sexual. (Obxectivo 3) 

 Defensas do organismo: sistema inmunitario. (Obxectivo 4) 

 Prevención e tratamento de enfermidades infecciosas. (Obxectivo 5) 
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 Enfermidades non infecciosas: tipos, enfermidades máis comúns e prevención. (Obxectivo 6) 

 Prevención e actuación en caso de accidentes. (Obxectivo 7) 

 Doazóns e transplantes. (Obxectivo 8) 
 
Procedementos, destrezas e habilidades 

 Interpretación de debuxos, esquemas e táboas. 

 Observación e interpretación de material científico como fotografías. 

 Comprensión de textos científicos. 
 
Actitudes 

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

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

 Valorar a importancia da doazón de órganos para salvar vidas. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Definir saúde e enfermidade e explicar e distinguir os tipos de enfermidades. (Obxectivo 1) 
b) Explicar qué axentes causan as enfermidades infecciosas, como se produce o contaxio e diferenciar os distintos tipos. 

(Obxectivo 2) 
c) Explicar a diferenza entre organismos habituais e oportunistas, organismos vectores, contaxio, epidemias e 

pandemias. (Obxectivo 2) 
d) Coñecer as distintas enfermidades de transmisión sexual, recoñecendo a relación causa e efecto e o 

desenvolvemento e os seus síntomas. (Obxectivo 3) 
e) Explicar os mecanismos de defensa corporal ante as enfermidades infecciosas, diferenciando os tres niveis de 

defensa dun organismo. (Obxectivo 4) 

f) Entender a acción das vacinas, antibióticos e outras achegas da ciencia médica para o tratamento e prevención de 
enfermidades infecciosas. (Obxectivo 5) 

g) Distinguir os distintos tipos de enfermidades non infecciosas e as lesións. (Obxectivo 6) 
h) Explicar a influencia dos hábitos saudables na prevención de enfermidades e mellora da calidade de vida. (Obxectivo 

7) 
i) Recoñecer os hábitos que permiten previr accidentes, así como medidas para actuar en caso de urxencia. (Obxectivo 

8) 
l) Definir doazón e transplante, explicar os tipos de doazóns que existen e os problemas que se producen nos 

transplantes. (Obxectivo 9) 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 
 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Análise dun texto científico, recálcase a importancia de recompilar información sobre o 
tema que se está investigando. 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

As actividades 5, 10 e 19 remiten ao anexo Conceptos clave para fomentar a busca de información no dicionario.  
CIENCIA NAS TÚAS MANS: Análise dun texto científico, móstranse ferramentas necesarias para comprender e 

analizar un texto científico.  
As actividades desta sección ofrecen a oportunidade de traballar a habilidade de formular e defender argumentos en 

relación cun problema. 
O RECANTO DA LECTURA: Accidentes e enfermidades 
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SOCIAL E CIDADÁ 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Análise dun texto científico, proponse traballar en grupo para expoñer argumentos e 
defender unha postura común en relación cun tema polémico.  

No capítulo A doazón de células, tecidos e órganos, faise fincapé na solidariedade das persoas doadores e o seu 
papel esencial á hora de salvar vidas humanas.  
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Análise dun texto científico, proporciónase a oportunidade de defender ideas propias 
ante un grupo, escoitar e respectar as ideas dos demais e dialogar para acordar unha postura común con relación ao 
asunto en cuestión. 
 
UNIDADE 9. PAISAXE E RELEVO. XEOLOXÍA EXTERNA 
 
OBXECTIVOS 
1. Diferenciar entre formas de relevo, formas de modelaxe e paisaxe. 
2. Coñecer os elementos que conforman unha paisaxe. 

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

4. Comprender os procesos de meteorización das rochas, e como este proceso orixina e fertiliza o solo. 
5. Recoñecer as principais formas de modelaxe producidas pola acción dos axentes xeolóxicos. 
6. Coñecer as formas de modelaxe de Galicia. 
7. Aprender a interpretar mapas topográficos e meteorolóxicos sinxelos, e comprender como se elaboran. 
8. Comprender como se orixinan e cales son as principais rochas sedimentarias. 
9. Aprender a realizar un perfil topográfico. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 

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

 Meteorización das rochas. (Obxectivo 4) 

 Formas de modelaxe xerais e de Galicia. (Obxectivo 5 e 6) 

 Orixe das rochas sedimentarias. (Obxectivo 8) 
 
Procedementos, destrezas e habilidades 

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

 Interpretación de mapas topográficos e meteorolóxicos. (Obxectivo 6) 

 Elaboración dun perfil topográfico. (Obxectivo 9) 
 
Actitudes 

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

 Curiosidade por coñecer a orixe das formacións do relevo. 

 Apreciación da paisaxe como un elemento de riqueza cultural e estética. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Definir conceptos como paisaxe, relevo, formas de relevo e de modelaxe. (Obxectivo 1 
b) Describir os elementos dunha paisaxe. (Obxectivo 2) 
c) Explicar a relación entre paisaxe, modelaxe dun relevo, clima e axentes xeolóxicos. (Obxectivo 3) 
d) Comprender o proceso de meteorización, formación e fertilización do solo. (Obxectivo 4) 
e) Recoñecer fotografías de paisaxes e interpretar a acción dos axentes xeolóxicos que interveñen. (Obxectivo 5 e 6) 
f) Interpretar mapas topográficos e meteorolóxicos sinxelos. (Obxectivo 7) 
g) Recoñecer rochas sedimentarias e comprender a súa orixe e formación. (Obxectivo 8) 
h) Coñecer o proceso para realizar un perfil topográfico. (Obxectivo 9) 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Elaboración dun perfil topográfico, explícase como interpretar e obter información dun 
mapa topográfico para realizar un perfil topográfico. Así mesmo, as actividades 33 e 35 permiten exercitar a 
interpretación dun mapa topográfico e o manexo das súas escalas, tanto gráfica coma numérica.  

Na actividade 10 trabállase a interpretación de mapas meteorolóxicos como ferramenta útil para analizar fenómenos 
meteorolóxicos e desenvolver a capacidade de identificar características que permitan predicir condicións 
meteorolóxicas.  

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: Unha cinta transportadora na atmosfera, é necesario comprender un elemento 
característico da área das ciencias, o esquema, para resolver as cuestións que se formulan nas actividades desta sección. 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

As actividades 2 e 24, que remiten ao anexo Conceptos clave, fomentan a busca de información. 
Ao longo do texto trabállase a lectura, comprensión e emprego de dous tipos de textos descontinuos: os mapas 

topográficos e os mapas meteorolóxicos.  

En diversas actividades da unidade exercítanse as destrezas de busca e obtención de datos e o desenvolvemento 
dunha interpretación do texto, neste caso do mapa. 

Nas actividades 51 e 52 trabállase a capacidade de resumir e redactar de forma clara e concisa para comunicar o 
comprendido.  

RECANTO DE LECTURA: O bosque no verán,  o autor compara o bosque cun «teatro vivente», invitando a 
comprender, a través do símil, a complexidade nas interrelacións de todos os seres vivos que habitan nel. 
 
MATEMÁTICA 

Utilización de números e operacións para manexar e comprender o concepto de escala, imprescindible para ler e 
interpretar un mapa topográfico e aprender a representar grandes superficies.  
 
CULTURAL E ARTÍSTICA 

Percibir, apreciar e gozar da beleza natural e da harmonía dunha paisaxe como fonte de inspiración e de 
enriquecemento persoal; desta forma foméntase a sensibilidade e a propia capacidade estética. 
 
UNIDADE 10. IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
OBXECTIVOS 
1. Aprender o que é un impacto ambiental e de que tipos pode ser. 
2. Estudar cales son os principais impactos negativos sobre o medio natural. 
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3. Comprender de que modo afectan as actividades humanas ao solo, á paisaxe e á biosfera. 
4. Aprender que son os residuos, de que tipos poden ser e como se xestiona o seu tratamento e eliminación. 

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

 
CONTIDOS 
Conceptos 

 Impactos ambientais: definición e tipos. (Obxectivo 1) 

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

 Os residuos e a súa xestión. (Obxectivo 4) 

 Prevención e corrección de impactos ambientais. (Obxectivo 5) 
 
Procedementos, destrezas e habilidades 

 Observación e interpretación de fotografías. 

 Procura de información bibliográfica. 
 
Actitudes 

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

 Adquirir compromisos persoais na redución do volume de residuos mediante a aplicación da «regra dos tres erres».  
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Definir impacto ambiental e distinguir os tipos de impacto ambiental que existen. (Obxectivo 1) 
b) Identificar e describir os impactos negativos sobre o medio natural. (Obxec. 2) 
c) Identificar e explicar alteracións concretas sobre a atmosfera e a hidrosfera. (Obxectivo 3) 
d) Identificar e explicar alteracións concretas sobre a paisaxe, o solo e a biosfera. (Obxectivo 3) 
e) Describir os tipos de residuos producidos polas actividades humanas  
e como se xestionan. (Obxectivo 4) 

f) Distinguir entre prevención e corrección de impactos, cando se aplican e cales son. (Obxectivo 5) 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Obtención de conclusións e valoración de resultados,  permítenos reproducir no 
laboratorio os efectos da chuvia ácida, observar o proceso e obter conclusións sobre os seus efectos en edificios e 
monumentos.  

A FONDO: O Protocolo de Quioto,  explica como as investigacións e probas científicas sobre o cambio climático están 
obrigando os países industrializados do mundo a comprometerse e a tomar decisións para corrixir este problema 
ambiental. 

O relato que introduce a unidade proporciona un exemplo de actitude de compromiso na defensa e conservación do 
medio e da biodiversidade da Terra.  
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A actividade 17 é unha actividade de busca de información no anexo Conceptos clave.  
UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: Un burato no aire?, requírese comprender un texto científico para responder ás 

preguntas das actividades.  
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Nas actividades 55, 56, 57 e 58 trabállase a habilidade para comunicar ideas e resumir textos de xeito que se 
demostre que se comprenderon.   

A FONDO: A revolución verde e A agricultura biolóxica, requírese a comprensión lectora para comparar o alcance e 
os impactos dos dous tipos de agricultura nos ecosistemas e na vida das persoas. 

O RECANTO DA LECTURA: O concepto budista da natureza, suscítase a reflexión sobre o estilo do texto e a intención 
do autor ao escribilo.  
 
SOCIAL E CIDADÁ 

O RECANTO DA LECTURA: O concepto budista da natureza, o texto motiva a exercer a nosa responsabilidade ante as 
futuras xeracións na conservación do medio e o desenvolvemento sostible. Na actividade 62 foméntase a acción 
individual para demostrar o sentido de «responsabilidade universal».  
 
ARTÍSTICA E CULTURAL 

O RECANTO DA LECTURA: O concepto budista da natureza, o Dalai Lama ofrece a oportunidade de coñecer e 
apreciar os valores espirituais e ambientais da cultura budista tibetana.  
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

En O RECANTO DA LECTURA: O concepto budista da natureza, o texto ofrece a oportunidade de comprender valores 
morais, éticos, espirituais, de responsabilidade e respecto á natureza, que axuden ao desenvolvemento dun código 
moral persoal. 
 
UNIDADE 11. OS RECURSOS NATURAIS 
 
OBXECTIVOS 
1. Aprender que son os recursos e de que tipos poden ser. 
2. Diferenciar entre recursos renovables e non renovables. 
3. Coñecer en que casos os recursos poden ser explotados. 
4. Estudar cales son os principais recursos enerxéticos e a forma en que se poden utilizar. 

5. Aprender como se obtén electricidade dos recursos enerxéticos. 
6. Estudar os usos da auga. 
7. Comprender en que consiste a explotación dos ecosistemas e dos recursos da biosfera. 
8. Aprender o que é o desenvolvemento sostible e as diferenzas que hai entre xestionar a oferta e xestionar a demanda 

dos recursos. 
 
CONTIDOS 
Conceptos 

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

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

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

 O desenvolvemento sostible: xestión da oferta e da demanda. (Obxectivo 8) 
 
Procedementos, destrezas e habilidades 

 Interpretación e análise de fotografías e esquemas. 

 Recompilación de información de fontes documentais e de Internet. 
 
Actitudes 

 Valorar o medio natural como un patrimonio da humanidade. 

 Valorar a necesidade dunha xestión máis racional dos recursos naturais. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Comprender o concepto de recurso natural e distinguir os distintos tipos. (Obxectivo 1) 

b) Recoñecer se un recurso é renovable ou non e baixo que circunstancias. (Obxectivo 2) 

c) Explicar as condicións que se teñen que dar para que un recurso poida ser explotado. (Obxectivo 3) 
d) Describir os principais recursos enerxéticos e como se poden utilizar. (Obxectivo 4) 
e) Explicar como se obtén a electricidade a partir dos distintos recursos enerxéticos e distinguir os distintos tipos de 

centrais. (Obxectivo 5) 
f) Coñecer os usos da auga. (Obxectivo 6 
g) Explicar a explotación da biosfera. (Obxectivo 7)  
h) Definir desenvolvemento sostible e comprender a diferenza entre xestionar a oferta e xestionar a demanda. 

(Obxectivo 8) 
 

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN 

 
COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

A FONDO e UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: preséntanse cuestións relacionadas co desenvolvemento sostible, como o 
uso de enerxía nuclear, eólica ou solar como fontes de enerxía alternativas aos combustibles fósiles.  
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

A FONDO: Os usos da auga, trabállase a lectura e a comprensión de diagramas de sectores co fin de comparar datos 
relativos ao consumo de auga de distintos países.  

CIENCIA NAS TÚAS MANS: Comunicación de resultados, proponse a redacción dun informe que recolla os resultados 
dunha investigación científica. 
 
MATEMÁTICA 

UNHA ANÁLISE CIENTÍFICA: A eficencia enerxética, trabállase con operacións matemáticas. 
 
TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

NON O PERDAS: As páxinas de Internet propostas ofrecen a posibilidade de exercitar as habilidades de procura de 
información na rede. 
 
SOCIAL E CIDADÁ 

O contido da unidade convida á reflexión sobre o actual nivel de explotación dos recursos naturais pola nosa 
sociedade, especialmente dos recursos enerxéticos, en que está baseado o estado de benestar das sociedades 
occidentais.  

Coñecer a nosa gran dependencia das fontes de enerxía non renovables e os impactos producidos pola explotación 
dos recursos é unha condición necesaria para desenvolver unha actitude responsable como individuos no uso racional 
dos recursos. 
 
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

O RECANTO DA LECTURA: O plantador de árbores. O pastor dá exemplo de como unha iniciativa persoal pode mudar 
situacións negativas que á primeira vista semellan irreversibles, se se leva a cabo con creatividade, perseveranza e 
paciencia. 
 
TEMPORALIZACIÓN POR AVALIACIÓNS 
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1ª AVALIACIÓN 
  1. A organización do corpo humano 
  2. A alimentación humana. Alimentos e nutrientes 
  3. A nutrición humana I. Aparello dixestivo e respiratorio 
  4. A nutrición humana II. Aparello circulatorio e excretor 
 
 
2ª AVALIACIÓN 
  5. Relación e coordinación humana I. Sistemas nervioso e hormonal 
  6. Relación e coordinación humana II. Os sentidos e o aparello locomotor 
  7. A reprodución humana. Aparello reprodutor 
  8. A saúde e a enfermidade 
 
3ª AVALIACIÓN 
  9. Paisaxe e relevo. Xeoloxía externa 
10. Impactos ambientais 
11. Os recursos naturais 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

A) Procedementos de avaliación 

 

1.- Asistencia, atención e participación nas clases 

2.- Probas escritas (temas, tests, cuestionarios abertos e pechados, redaccións...) 
3.- Probas orais, exercicios 
4.- Elaboración e exposicións de traballos 
5.- Elaboración de informes 
6.- Traballos bibliográficos trimestrais 
7.- Traballos de laboratorio 
8.- Valoración do coidado do material de laboratorio e da aula 
9.- Amosar interese polo traballo 

 

B) Procedementos de cualificación  

 

1.- Farase un control escrito ao rematar cada unha das unidades. A puntuación deste será sobre 9 puntos. O resto, ata 
10, conseguirase tendo en conta os demais aspectos indicados nos procedementos da avaliación, sobre todo a 
realización dos exercicios e os traballos trimestrais. (Aínda que nos controis, exercicios, etc. a cualificación teña 
sido positiva, para poder obter o aprobado na avaliación correspondente, é obrigatoria a presentación dos  
traballos trimestrais).     

 

2.- Naquelas avaliacións onde se fagan máis dun control, a nota final será a da media entre eles, sempre que o valor de 
cada un non sexa inferior a catro. (Exemplo: 4 e 6,5; 4,3 e 5,8, etc. pero non se fai media se se da o caso de 3,7 e 
9; neste último caso non se fai media e ten que recuperar automaticamente o control de 3,7).  A esta media 
sumaráselle a parte correspondente ao punto conseguido polos outros conceptos. Se a media non é inferior a 
cinco, a materia queda superada. 
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3.- En caso de non ser así, farase a recuperación xunto co control da seguinte unidade. E así sucesivamente, no control 

de cada unidade farase a recuperación das anteriores non superadas. 

 

4.- A cualificación final da materia será a media das avaliacións, ou a do exame final se fose o caso. No caso de que esta 
nota final non fose inferior a catro poderá ser redondeada positivamente ata un punto, en función de todos os 
aspectos mencionados  nos procedementos de avaliación.   

 
 

PROXECTO LECTOR DE CENTRO 

 
a) O alumnado deste nivel participa na “HORA DE LER” do “PROXECTO LECTOR DE CENTRO”.  
 
b) Para mellorar a competencia en comunicación e comprensión lectora faranse unha serie de actividades que aparecen 

reflectidas en cada unidade baixo os epígrafes de: 
● O recanto da lectura 
● Ciencias nas túas mans 
● A fondo 
● Unha análise científica 
● Conceptos clave 
● Actividades 

Algunhas delas fomentan varias competencias ao mesmo tempo, non só as indicadas 

  

c) Tamén se realizaran Traballos bibliográficos trimestrais  

 

d) As lecturas –de O recanto da lectura– faranse ao rematar cada tema e dedicaráselle unha sesión completa da clase.  

O sistema consiste en: Os alumnos len mentalmente o texto. A profesora, despois, pídelle a catro ou cinco –ao 
chou– que nos conten o que entenderon do lido. Pouco a pouco entre a profesora e uns e outras van saíndo datos. A 
continuación faise unha nova lectura do texto, –esta vez en voz alta–  onde van lendo un a continuación doutro, 
pequenos fragmentos ata rematar. Finalmente fanse preguntas sobre o texto. No libro aparece como “Comprendo o 
que leo”.  

 
e) Lista de libros do itinerario lector (DO PROXECTO LECTOR DO CENTRO). Pode ser modificada segundo se considere 

oportuno. Libros que se recomendan para ser lidos polo alumnado do instituto. 
A lectura destes libros será de forma voluntaria por parte do alumnado, pero será tida en conta polo profesor 
correspondente, quen lle dará as indicacións necesarias para que a súa lectura poda ser avaliada e valorada como 
unha actividade da materia do curso.  
 

 

  Títulos para o 2º Ciclo da ESO 
 
 
1º) UNA MUY BREVE HISTORIA DE CASI TODO 
      Bill Bryson. Rd. RBA. 2008 
 
 2º) LA TIERRA HERIDA 
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       Miguel Delibes y Miguel Delibes Castro. Ed. Destino 
 
3º) LOS ABORÍGENES 
      Juan Luis Arsuaga. Ed. RBA 
 
4º) LAS HUELLAS DE LA VIDA.  

     Tracy Chevalier – Ed. DEBOLSILLO - 2011 

5º) ELEMENTAL, QUERIDOS HUMANOS.  VIDA Y ANDANZAS DEL INGENIOSO PLANETA 

TIERRA.  

       Ed.Temas de hoy - 2010 

6º) EN CASA. UNA BREVE HISTORIA DE LA VIDA PRIVADA.  

      Bill Bryson - Ed. RBA 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

  Libro de texto: Proxecto: Os camiños do Saber. Bioloxía e Xeoloxía. 3º Curso da E.S.O. 
Autores: I. Meléndez, M. Madrid e outros 

Editorial: Obradoiro Santillana. 

  Laboratorio, video, proxector... 

  Láminas, transparencias, mapas, prensa, libros... 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

Analizando as orientacións xerais da Etapa e as específicas para cada área extráese un con-xunto de principios-
marco que garantirán a coherencia entre cursos e áreas do Proxecto curricular.   

As liñas metodolóxicas xerais que se extraen deberán: 

  Fomentar a participación e a reflexión, tanto individual como grupal 

  Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos e ideas   

  Fomentar a formulación de hipóteses 

  Busca, selección e tratamento da información 

  Fomentar a confrontación  clara e respectuosa das mesmas 

  Insistir na ordenación das ideas, comparación e xerarquización  

  Elaborar percorridos ordenados e lóxicos dende a formulación de hipóteses á comprobación dos resultados 

  Expresión correcta, clara e ordenada dos resultados 

  Comprobación noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo 

  Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 

Considerados como un desenvolvemento dos criterios de avaliación para poder superar a materia, os alumnos e 
alumnas deberán demostrar un nivel de coñecementos adecuado nos seguintes puntos: 

 

1. A organización do corpo humano 
 

Concepto de nivel de organización. Nocións xerais da célula, estrutura e funcións dos seus compoñentes. Concepto 
de especialización celular. Ideas fundamentais sobre os tecidos, órganos e sistemas de órganos.  
 

2. A alimentación humana 
 

Concepto de nutrición e de alimentación. Principais nocións sobre os tipos, a composición dos alimentos e o seu valor 
enerxético. Aspectos máis salientables sobre unha dieta saudable e equilibrada. Coñecemento dalgúns trastornos 
relacionados coa alimentación. Xeralidades sobre a conservación e manipulación dos alimentos. 
 

3. A nutrición humana I. Aparellos dixestivos e respiratorios 
Idea de cales son os aparellos implicados na nutrición. Nocións xerais do aparello dixestivo, dos procesos da 
inxestión, dixestión, absorción e exestión. 
Coñecementos básicos sobre as estruturas e procesos implicados no intercambio de gases e ventilación pulmonar. 
Coñecemento da existencia dalgunhas  enfermidades do aparello respiratorio.  
 

4. A nutrición humana II. Aparellos circulatorio e excretor 

 

Concepto de medio interno e de sistema circulatorio. Ideas fundamentais sobre os compoñentes do sistema 
circulatorio: o sangue -a súa composición e funcións-, vasos sanguíneos e corazón. Idea xeral do funcionamento do 
corazón e da existencia dunha dobre circulación sanguínea. Idea básica do sistema circulatorio linfático. 
Coñecemento da existencia dalgunhas enfermidades do sistema  circulatorio. Noción de excreción. Coñecementos 
básicos sobre a estrutura do sistema urinario. Idea xeral do funcionamento dos riles. Coñecemento da existencia 
dalgunhas  enfermidades do aparello urinario. Nocións básicas de prevención. 

 

5. Relación e coordinación humana I. Sistema nervioso e hormonal  
 

Concepto xeral de sistema de coordinación e función de relación. Coñecemento dos elementos que interveñen. 
Nocións básicas sobre os compoñentes do sistema nervioso: neuronas e glía. Nocións xerais sobre a organización do 
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sistema nervioso e do endócrino. Aspectos máis relevantes do funcionamento do sistema nervioso e do hormonal. 
Coñecemento da existencia dalgunhas  enfermidades ou trastornos do sistema nervioso e hormonal. Ideas básicas 
sobre hábitos saudables e conduta humana. 

 

6. Relación e coordinación humana II. Os sentidos e o aparello locomotor 
 

Concepto de receptor sensorial. Características xerais e principais tipos de receptores sensitivos: órganos da vista, oído, 
olfacto, gusto e tacto. Ideas básicas sobre coidado e hixiene dos órganos dos sentidos. Nocións básicas sobre aparello 
locomotor: ósos, articulacións e músculos. Idea xeral de acción dos músculos sobre o esqueleto. Nocións elementais 
dos trastornos do aparello locomotor e dos hábitos saudables máis primarios. 

 

7. A reprodución humana. Aparello reprodutor 
 

Noción de reprodución no ser humano. Características principais cara a madurez sexual. Nocións básicas sobre os 
aparellos e as células reprodutoras. Nocións fundamentais dos ciclos sexuais da muller, o embarazo e o nacemento. 
Aspectos máis salientables sobre a reprodución asistida e os métodos anticonceptivos. Nocións básicas sobre a 
sexualidade e o sexo. 

 

8. A saúde e a enfermidade 
 

Concepto de saúde e enfermidade. Aspectos máis relevantes dos axentes causantes das enfermidades infecciosas, da 
transmisión destas enfermidades e dos principais mecanismos de defensa do organismo. Xeneralidades sobre o 
tratamento e prevención das enfermidades infecciosas. Coñecemento da existencia das enfermidades non 
infecciosas. Nocións elementais sobre a prevención e hábitos saudables relacionados con enfermidades ou con 
accidentes. 

 

9. Paisaxe e relevo. Xeoloxía externa 
 

Concepto de paisaxe. Ideas básicas sobre a enerxía solar que chega a Terra e a súa dinámica na atmosfera. Concepto 
de meteoroloxía e clima. Interpretación de mapas meteorolóxicos elementais. Ideas básicas do relevo e da súa 
representación nos mapas topográficos. Coñecemento das formas máis destacadas que se poden atopar no relevo de 
Galicia. Concepto de meteorización e solo. Ideas básicas sobre as diferentes formas de modelaxe en xeral e mención 
especial dalgunhas de Galicia.  

 

10. Os impactos ambientais 
 

Idea da influencia humana no medio natural. Nocións elementais dos diferentes tipos de impactos. Coñecemento dos 
diferentes tipos de residuos e a súa xestión. Coñecemento das medidas a tomar para a prevención e corrección dos 
impactos. 

 

11. Os recursos naturais 
 

Concepto de recurso natural. Coñecemento elemental das características dos recursos. Coñecemento dos principais 
recursos naturais de Galicia. Ideas elementais sobre os recursos enerxéticos, sobre a produción de electricidade, 
recursos hídricos e biolóxicos. Noción sobre o desenvolvemento sostible. 

 

12. Coñecemento de diversas técnicas que se utilizan para realizar investigacións en Xeoloxía e Bioloxía e saber aplicar 
algunhas, aproximándose ao traballo científico, como estudios ao mi-croscopio.  

 

13. A utilización de diferentes fontes bibliográficas, xornalísticas e informáticas para a elaboración de breves informes 
sobre temas relacionados coa Bioloxía e Xeoloxía  

 

14. A interrelación entre Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade e o papel da Bioloxía e Xeoloxía como disciplina que permite 
profundar no coñecemento de diversos aspectos da realidade. 
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15. Expresión correcta, utilizando a terminoloxía científico-tecnolóxica adecuada. 
 

PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DAS CIENCIAS DA NATUREZA DE 3º DE ESO PENDENTES  
 

a) Contidos mínimos esixibles 
 

O alumnado con esta materia pendente será avaliado dos contidos mínimos esixibles -que figuran  
nesta programación- e referidos só aos temas que foron impartidos durante o curso en que  

     suspenderon.  
 
b) Actividades de recuperación e avaliación 
 

Os alumnos traballarán os contidos da materia mediante a realización de dous caderniños  de exercicios, que lles 
serán entregados  durante o primeiro e segundo trimestres do curso. 
 

Nunha data acordada, convocarase aos alumnos a unha reunión, na que se recollerán os caderniños, que serán 
revisados pola profesora e unha vez corrixidos serán devoltos aos alumnos. 
  
Procurarase facer un seguimento personalizado de cada alumno, sinalándolles aqueles contidos que cada un precise 
traballar máis. De ser necesario, e se os alumnos o demandan, poderanse convocar máis reunións, co fin de  reforzar 
os contidos que presenten máis dificultades e resolver dúbidas.  
 

Despois da presentación dos caderniños, os alumnos serán convocados á realización dunha proba parcial escrita 
baseada nos contidos traballados no trimestre. Estas probas terán lugar pola tarde.  

Aos alumnos que obteñan unha avaliación positiva nos dous caderniños e nas probas escritas trimestrais  
consideráraselles superada a materia.  

 

Para poder presentarse ás probas parciais será obrigatorio ter entregado o caderniño de exercicios 
 
c) Criterios de cualificación: 
 

A contribución á cualificación parcial do caderno de exercicios e do exame será do 40% e 60% respectivamente. 
 

A cualificación final será a media aritmética  da nota acadada nos dous  trimestres. Para aprobar, será necesario 
acadar unha nota media mínima  de 5 puntos sobre 10.  

 

Os alumnos que non acaden unha avaliación positiva nos controis trimestrais, deberán realizar a proba global  no 
mes de maio. Do mesmo xeito, aqueles alumnos que non superen a materia en maio, deberán realizar unha nova 
proba global no mes de setembro.  

 



83 

 
d) Exemplo de temporalización  
 

 Contidos dos temas Data entrega do caderno 
de actividades 

Data do control 

 
1º Trimestre 

- A organización do corpo humano 
- A alimentación humana 
- Aparellos dixestivos e respiratorio 
 

 
12 de Xaneiro  

 
20 de Xaneiro  

 
2º Trimestre 

 
- Aparellos circulatorio e excretor 
- A reprodución humana. Aparello reprodutor 
- Paisaxe e relevo. Xeoloxía externa (Só se deu 

tempo a impartilo)  

 
18 de Febreiro  

 
3 Marzo 2 
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PROGRAMACIÓN  

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

4º ESO 
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INTRODUCCIÓN 
Pretendemos que a Bioloxía e Xeoloxía de 4º curso da ESO contribúa dun modo global a que os alumnos : 

 Adquiran  unha perspectiva  dinámica do sistema Terra, configurando un modelo básico de cómo 
funciona o noso planeta,   e aprecien   a complexidade e a diversidade da vida e dos seus procesos 

 Coñezan o desenvolvemento histórico das ideas científicas acerca da Terra e da vida , e as dificultades 
e obstáculos o progreso do coñecemento científico que se atoparon en cada época.   

 Apliquen o coñecemento dos principais modelos e teorías científicas da Terra e da vida á comprensión 
da realidade que os rodea , e mesmo á toma de decisións na resolución de problemas ou situacións  
cotiáns ou novas.   

 Desenvolvan  actitudes e valores propios da forma científica de pensar – respecto pola evidencia, 
pensamento crítico e independente- e os trasladen a outros contextos e situacións .   

 Desenvolvan actitudes de respecto e protección do medio natural. 

 Adquiran un interese permanente polo coñecemento científico. 

 Adquiran destreza no emprego de procedementos  como expresión oral e escrita, busca e selección de 
información procedente de distintas fontes e en diferentes soportes, elaboración e interpretación  de 
información en distintas notacións : graficas, bloques diagrama, esquemas , táboas, textos etc.  

 Adquiran destreza na utilización das novas tecnoloxías da información e da comunicación para 
desenvolver estratexias de traballo colaborativo, buscar información, elaborar e publicar traballos , 
debatir e expoñer os propios puntos de vista.  

 

CONTIDOS 
Unidade 1. A célula. Unidade de vida 
 
Obxectivos 

1. Coñecer os postulados da teoría celular. 
2. Distinguir os distintos niveis de organización que constitúen a materia. 
3. Diferenciar a estrutura das células procariotas e eucariotas, así como saber cal é a función dos diversos 

orgánulos celulares. 
4. Identificar os compoñentes do núcleo e a súa organización en función das fases do ciclo celular. 
5. Recoñecer a estrutura dun cromosoma. 
6. Coñecer os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, así como o seu significado 

biolóxico. 
7. Distinguir os tipos de ciclos biolóxicos. 

Contidos 
a) Conceptos 

 A teoría celular. (Obxectivo 1) 

 Niveis de organización da materia. (Obxectivo 2) 

 Células procariotas e eucariotas. (Obxectivo 3) 

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

 Cariotipos e cromosomas homólogos. (Obxectivo 5) 

 Mitose e meiose. Formación de gametos. (Obxectivo 6) 
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 Ciclos biolóxicos. (Obxectivo 7) 
 
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

 Interpretación de exemplos sinxelos de cariotipos. 

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

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

 Realización de debuxos esquemáticos dos ciclos celulares. 
c)Actitudes 

 Valorar as achegas da teoría celular ás ciencias biolóxicas. 

 Tomar conciencia das aplicacións do estudo de cariotipos. 

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

 Manter hábitos de coidado, orde e limpeza no laboratorio. 
  
Criterios de avaliación 

 Expor e comprender os distintos postulados da teoría celular, así como as achegas realizadas á mesma. 
(Obxectivo 1) 

 Enumerar os distintos niveis de organización e identificar a que nivel pertence determinada materia. 
(Obxectivo 2) 

 Comparar a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, así como recoñecer a función dos 
orgánulos celulares. (Obxectivo 3) 

 Nomear os diferentes compoñentes do núcleo, sinalar a súa función e diferenciar entre núcleo 
interfásico e en división. (Obxectivo 4) 

 Distinguir as partes dun cromosoma e aplicar os conceptos sobre cromosomas á resolución de 
problemas sinxelos. (Obxectivo 5) 

 Recoñecer as fases da mitose e da meiose, así como coñecer as diferenzas entre ambos os procesos e o 
significado biolóxico. (Obxectivo 6) 

 Identificar as etapas dos diferentes ciclos biolóxicos e comparalos entre si. (Obxectivo 7) 
 
Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co medio físico 

 Comunicación lingüística 

 Matemática 

 Social e cidadá 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 
 
Educación en valores 

 Educación para a saúde 
 
Unidade 2. A información xenética 
 
Obxectivos 

1. Coñecer os tipos e a composición dos ácidos nucleicos. 
2. Explicar o proceso de replicación do ADN. 
3. Identificar o ADN como a molécula portadora da información xenética. 
4. Coñecer as mutacións e os tipos de mutacións máis representativas. 
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5. Entender o proceso de expresión da información xenética. 
6. Manexar o código xenético para transformar secuencias de aminoácidos en secuencias de 

nucleótidos, e viceversa. 
7. Recoñecer as aplicacións da biotecnoloxía, a enxeñaría xenética e a clonación. 
8. Coñecer e valorar as implicacións sociais dos avances no campo da biotecnoloxía, a enxeñaría 

xenética e a clonación. 
 
Contidos 
a)Conceptos 

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

 A replicación do ADN. (Obxectivo 2) 

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

 As mutacións e os seus tipos. (Obxectivo 4) 

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

 código xenético. (Obxectivo 6) 

 A biotecnoloxía e a enxeñaría xenética. (Obxectivos 7 e 8) 
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

 Elaboración da secuencia complementaria dunha cadea de ADN. 

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

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

 Reprodución no laboratorio dun protocolo de extracción do ADN. 
 
c)Actitudes 

 Amosar interese polos avances científicos no campo da enxeñaría xenética. 

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

 
Criterios de avaliación 

 Diferenciar os distintos ácidos nucleicos e os seus compoñentes. (Obxectivo 1) 

 Describir a replicación do ADN. (Obxectivo 2)  

 Coñecer que os xenes están constituídos por ADN e a localización  

 destes nos cromosomas. (Obxectivo 3) 

 Reproducir os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético. (Obxectivos 5 e 6) 

 Recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética. (Obxectivo 4) 

 Analizar as repercusións sanitarias e sociais dos avances no coñecemento do xenoma. (Obxectivo 7) 

 Valorar criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía. (Obxectivo 8) 
 
Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Comunicación lingüística 

 Matemática 

 Social e cidadá 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 
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Educación en valores 

 Educación ambiental 

 Educación para a saúde 
 
Unidade 3. Herdanza e transmisión de caracteres 
 
Obxectivos 

1. Diferenciar os modelos de reprodución dos seres vivos. 
2. Coñecer os conceptos básicos da xenética mendeliana. 
3. Aplicar as leis de Mendel na resolución de problemas sinxelos.  
4. Estudar a herdanza dos caracteres e interpretar árbores xenealóxicas. 
5. Entender a herdanza do sexo. 
6. Aplicar os coñecementos adquiridos sobre a herdanza ligada ao sexo. 
7. Coñecer a herdanza dalgunhas enfermidades. 

 
Contidos 
a)Conceptos 

 Reprodución sexual e asexual. (Obxectivo 1) 

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

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

 As leis da herdanza. (Obxectivo 3) 

 A xenética humana. (Obxectivo 4) 

 A herdanza do sexo. (Obxectivo 5) 

 A herdanza ligada ao sexo. (Obxectivo 6) 

 Enfermidades hereditarias. (Obxectivos 6 e 7) 
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

 Diferenciación dos mecanismos de reprodución sexual e asexual. 

 Resolución de problemas sinxelos relacionados coas leis de Mendel. 

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

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

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

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

 Apreciar a unidade do xenoma humano como aspecto clave para non discriminar as persoas. 
 
  
Criterios de avaliación 

 Diferenciar as formas de reprodución dos seres vivos. (Obxectivo 1)  

 Coñecer os conceptos básicos da xenética. (Obxectivo 2)  

 Resolver problemas prácticos dun e dous caracteres utilizando os cruzamentos das leis de Mendel. 
(Obxectivo 3)  

 Obter información sobre a transmisión de determinados caracteres na nosa especie por medio da 
resolución de problemas. (Obxectivos 3 e 4)  



89 

 

 Calcular porcentaxes e frecuencias dos xenotipos e fenotipos da descendencia dunha parella. 
(Obxectivos 3, 4 e 5)  

 Resolver problemas prácticos de caracteres da herdanza ligada ao sexo. (Obxectivo 6)  

 Recoñecer a aplicación dos conceptos da xenética mendeliana para o coñecemento da herdanza 
dalgunhas enfermidades. (Obxectivo 7) 

 
Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Comunicación lingüística 

 Matemática 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 
 
Educación en valores 

 Educación para a saúde 
 
Unidade 4. Orixe e evolución dos seres vivos 
 
Obxectivos 

1. Coñecer as diversas interpretacións da orixe da vida e o traballo realizado polos científicos ao longo do 
tempo. 

2. Analizar as principais teorías sobre a evolución das especies. 
3. Explicar as liñas básicas e as probas que demostran a evolución das especies. 
4. Describir os mecanismos da selección natural, a especiación e a adaptación ao medio. 
5. Coñecer a evolución dos homínidos e as características básicas de cada especie. 
6. Recoñecer e valorar a importancia dos avances científicos e a súa influencia no  pensamento e na 

sociedade. 
 
Contidos 
a)Conceptos 

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

 Fixismo. (Obxectivo 2) 

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

 Probas da evolución. (Obxectivo 3) 

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

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

 Evolución dos homínidos. (Obxectivo 5) 
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

 Manexo axeitado dos contidos para ratificar ou rexeitar diferentes hipóteses. 

 Interpretación dos mecanismos da evolución a partir de diferentes especies. 

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

 Construción dun esquema evolutivo coas diferentes especies de homínidos. 
c)Actitudes 

 Interese polo proceso evolutivo dos seres vivos. 

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

 Describir as teorías que tratan de explicar a orixe da vida. (Obxectivo 1)   

 Coñecer e diferenciar os aspectos principais das teorías fixista e evolucionistas.  (Obxectivos 2 e 3) 
  

 Explicar as probas que avalan a evolución das especies. (Obxectivo 3)   

 Coñecer os mecanismos que interveñen na evolución das especies. (Obxectivo 4) 

 Comprender a orixe das diferentes especies. (Obxectivos 4 e 5)  

 Coñecer as características básicas do proceso de hominización. (Obxectivo 5)  

 Compor diferentes esquemas que expliquen os contidos da unidade. (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 
 
Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Comunicación lingüística 

 Autonomía e iniciativa persoal 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 
 
Educación en valores 

 Educación ambiental 
 
Unidade 5. Estrutura dos ecosistemas 
 
Obxectivos 

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

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

3. Recoñecer os diferentes niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas. 
4. Coñecer a importancia do solo nos ecosistemas terrestres. 
5. Valorar o papel do solo como soporte para o desenvolvemento da vida terrestre. 
6. Recoñecer e clasificar os distintos ecosistemas españois. 

 
Contidos 
a)Conceptos 

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

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

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

 Niveis tróficos dun ecosistema. (Obxectivo 3) 

 Cadeas e redes tróficas. (Obxectivo 3) 

 Hábitat e nicho ecolóxico. (Obxectivo 3) 

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

 Ecosistemas acuáticos e terrestres de España. (Obxectivo 6) 
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

 Relación dos factores que caracterizan os diferentes medios e as adaptacións dos seres vivos. 
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 Identificación de cadeas e redes tróficas nos ecosistemas terrestres e acuáticos. 

 Comprensión da estrutura dunha pirámide trófica. 
c)Actitudes 

 Mostrar interese pola diversidade dos ecosistemas españois. 

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

 Adoptar unha postura crítica ante as actuacións humanas que degradan o medio natural. 
 
  
Criterios de avaliación 

 Diferenciar os factores ambientais e coñecer a súa influencia sobre os seres vivos. (Obxectivo 1)
 1, 2 e 31 e 3 

 Recoñecer adaptacións dos seres vivos a diferentes medios. (Obxectivos 1 e 2)  

 Explicar como se produce a transferencia de materia e enerxía ao longo dunha cadea ou rede trófica 
concreta. (Obxectivos 2 e 3)  

 Coñecer a estrutura e dinámica dos ecosistemas. (Obxectivo 3)  

 Relacionar as perdas enerxéticas producidas en cada nivel co aproveitamento dos recursos 
alimentarios do planeta desde un punto de vista sostible. (Obxectivo 3) 

 Comprender os mecanismos de formación e degradación do solo. (Obxectivos 4 e 5)  

 Diferenciar as características máis importantes dos ecosistemas españois. (Obxectivo 6) 
 
Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Comunicación lingüística 

 Matemática 

 Cultural e artística 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 
 
Educación en valores 

 Educación ambiental 
 
Unidade 6. Dinámica dos ecosistemas 
 
Obxectivos 

1. Coñecer a dinámica dun ecosistema a partir do fluxo de enerxía e o ciclo da materia. 
2. Comprender e representar os principais ciclos bioxeoquímicos. 
3. Analizar e clasificar os principais cambios que se producen nos ecosistemas. 
4. Comprender o significado da sucesión ecolóxica e os mecanismos de autorregulación. 
5. Coñecer o concepto de poboación e analizar a súa dinámica. 
6. Relacionar os impactos ambientais co uso dos recursos. 
7. Coñecer as diferentes figuras de protección de espazos naturais de España. 
8. Valorar o impacto da acción humana nos ecosistemas. 

 
Contidos 
a)Conceptos 

 fluxo da enerxía e o ciclo da materia nun ecosistema. Parámetros tróficos. (Obxectivo 1) 
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 Os ciclos bioxeoquímicos. (Obxectivo 2) 

 Cambios dos ecosistemas. (Obxectivo 3) 

 Sucesión ecolóxica e clímax. (Obxectivos 3 e 4) 

 As poboacións. Autorregulación. (Obxectivo 5) 

 As pragas e a loita biolóxica. (Obxectivo 5) 

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

 Espazos naturais protexidos. (Obxectivo 7) 
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

 Representación dos ciclos bioxeoquímicos. 

 Cálculo dos parámetros tróficos dun ecosistema. 

 Estudo dos tipos de cambios que se producen nos ecosistemas. 

 Diferenciación das estratexias de crecemento que poden adoptar as poboacións. 

 Descrición das consecuencias derivadas do uso dos recursos naturais. 
c)Actitudes 

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

 Desenvolver condutas que favorezan a protección dos ecosistemas. 

 Recoñecer a importancia do uso das enerxías renovables. 

 Valorar a importancia da biodiversidade como recurso. 
Criterios de avaliación 

 Solucionar diferentes cuestións sobre a transferencia de materia e enerxía nun ecosistema. 
(Obxectivos 1 e 2)  

 Saber analizar e interpretar os ciclos bioxeoquímicos. (Obxectivos 1 e 2)  

 Estudar os cambios que se poden producir nos ecosistemas. (Obxectivos 3 e 4)  

 Diferenciar e describir os tipos de sucesións. (Obxectivo 4)  

 Analizar os mecanismos de autorregulación e dinámica de poboacións dun ecosistema. (Obxectivo 5)  

 Relacionar os recursos naturais cos impactos que xera o seu emprego. (Obxectivos 6 e 8)  

 Coñecer e valorar as medidas que protexen o medio natural. Coñecer os Parques Nacionais de España. 
(Obxectivo 7) 

 
 
Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Comunicación lingüística 

 Matemática 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Social e cidadá 
 
 
Educación en valores 

 Educación ambiental 
 
Unidade 7. O relevo e a súa modelaxe 
 
Obxectivos 
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1. Coñecer os conceptos de relevo e paisaxe relacionándoos co seu carácter cambiante. 
2. Observar a acción dos axentes xeolóxicos externos sobre os materiais superficiais para interpretar a 

modelaxe da paisaxe. 
3. Describir as etapas dos procesos xeolóxicos externos e a súa relación coas formas do relevo.  
4. Estudar as principais formas de relevo terrestre. 
5. Entender os diferentes relevos en función do proceso que os orixinou. 
6. Analizar os diversos factores que condicionan a modelaxe da paisaxe. 

 
Contidos 
a)Conceptos 

 Relevo e paisaxe. (Obxectivo 1) 

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

 Cuncas sedimentarias. (Obxectivos 2 e 3) 

 Principais relevos terrestres. (Obxectivo 4) 

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

 Modelaxe eólica. (Obxectivos 3, 4 e 5) 

 Modelaxe litoral. (Obxectivos 3, 4 e 5) 

 Modelaxe glaciaria. (Obxectivos 3, 4 e 5) 

 Modelaxe cárstica. (Obxectivos 3, 4 e 5) 

 Factores que condicionan a modelaxe. (Obxectivos 6 e 7) 
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

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

 Relación dos diversos factores, axentes e procesos implicados na modelaxe dun relevo. 
c)Actitudes 

 Apreciar a variedade das paisaxes  

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

 Adoptar un posicionamento crítico ante todas as actuacións que producen impactos sobre a paisaxe. 
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 Criterios de avaliación 

 Comprender as diferenzas entre relevo e paisaxe, así como a súa condición dinámica. (Obxectivo 1) 
  

 Diferenciar os conceptos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación. (Obxectivo 2) 
  

 Recoñecer nos relevos os efectos producidos polos distintos axentes xeolóxicos Recoñecer e describir 
as diversas formas do relevo asociándoas coa modelaxe característica. (Obxectivos 3, 4 e 5)  

 Coñecer os factores que condicionan a modelaxe do relevo. (Obxectivo 6) 
 
Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Comunicación lingüística 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Cultural e artística 
 
 
Educación en valores 

 Educación ambiental 
 
Unidade 8. Estrutura e dinámica da Terra 
 
Obxectivos 

1. Analizar a composición e a estrutura interna da Terra. 
2. Estudar o ciclo das rochas e coñecer as que predominan nas diferentes capas da Terra. 
3. Coñecer as diversas teorías que explican a orixe dos relevos. 
4. Coñecer as evidencias da deriva continental achegadas por Wegener. 
5. Describir as evidencias e as hipóteses que orixinaron a teoría da tectónica de placas. 
6. Describir a composición das placas litosféricas e os seus movementos relativos. 
7. Comprender os fenómenos asociados ao contacto entre as placas. 
8. Valorar o avance científico recoñecendo a provisionalidade das teorías científicas. 

 
contidos 
a)Conceptos 

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

 ciclo das rochas. (Obxectivo 2) 

 Teorías fixistas e mobilistas. (Obxectivos 3 e 8) 

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

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

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

 As placas litosféricas. (Obxectivo 6) 

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

 Fenómenos e estruturas asociados aos bordos de placa. (Obxectivo 7) 
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

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

 Interpretación desde a tectónica de placas da distribución actual dos continentes. 
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c)Actitudes 

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

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

 Mostrar interese pola orixe, causas e efectos dos terremotos e dos volcáns. 
 
 
Criterios de avaliación 

 Relacionar as características internas da Terra coa súa repercusión sobre os fenómenos superficiais. 
(Obxectivos 1 e 2)  

 Coñecer as teorías fixistas e mobilistas. (Obxectivos 3, 4 e 5)  

 Coñecer a teoría da deriva continental e os argumentos achegados no seu favor. (Obxectivo 4)  

 Comprender os principios e probas da tectónica de placas. (Obxectivo 5)  

 Definir e clasificar as placas litosféricas e os movementos relativos. (Obxectivo 6)  

 Relacionar o movemento das placas cos procesos xeolóxicos que producen. (Obxectivo 7)  

 Coñecer e valorar o avance que significou a consolidación entre os científicos da teoría da tectónica de 
placas. (Obxectivo 8) 

 
Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Comunicación lingüística 
 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Social e cidadá 
 
Educación en valores 

 Educación ambiental 

 Educación para a saúde 
 
Unidade 9. Manifestacións da dinámica terrestre 
 
Obxectivos 

1. Coñecer a estrutura interna da Terra e as manifestacións relacionadas coa súa dinámica. 
2. Establecer a relación entre o ascenso convectivo do magma e as manifestacións superficiais. 
3. Explicar as características e os procesos asociados á subdución das placas litosféricas. 
4. Coñecer a orixe das grandes cordilleiras, dos arcos de illas e dos oróxenos térmicos. 
5. Estudar a orixe das deformacións das rochas no marco da tectónica de placas. 
6. Comprender que a formación e a evolución da paisaxe é resultado da interacción entre a dinámica 

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

efectos. 
 
Contidos 
a)Conceptos 

 A dinámica interna: movementos convectivos. (Obxectivo 1) 

 Penachos térmicos e puntos quentes. (Obxectivos 1 e 2) 
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 Fenómenos asociados ás dorsais oceánicas. (Obxectivo 2) 

 Fenómenos asociados ás zonas de subdución. (Obxectivo 3) 

 Oróxenos e arcos de illas. (Obxectivo 4) 

 Deformación das rochas. Clasificación. (Obxectivo 5) 

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

 Riscos xeolóxicos. Medidas de previsión, prevención e predición. (Obxectivo 7) 
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

 Relación dos movementos convectivos coas súas manifestacións sobre a superficie. 

 Explicación do comportamento das rochas ante un tipo de esforzo. 

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

 Interpretación de esquemas relacionados coa estrutura da litosfera e cos riscos xeolóxicos asociados. 
c)Actitudes 

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

 Interese polos avances científicos relacionados co estudo do interior da Terra. 
 
  
Criterios de avaliación 

 Comprender como se producen os fenómenos propios da dinámica interna da Terra. (Obxectivo 1) 

 Relacionar os fenómenos convectivos coas súas manifestacións sobre a codia terrestre. (Obxectivo 2) 
  

 Explicar a formación dos relevos asociados á tectónica de placas. (Obxectivos 3 e 4)  

 Recoñecer os elementos e tipos de deformacións que afectan  ás rochas. (Obxectivo 5)  

 Analizar a evolución da paisaxe desde a influencia da dinámica interna e externa. (Obxectivo 6)  

 Coñecer os riscos xeolóxicos e as medidas que nos axudan a diminuír os seus efectos. (Obxectivo 7) 
 
Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Comunicación lingüística 

 Matemática 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 

 Autonomía e iniciativa persoal 
 
Educación en valores 

 Educación ambiental 
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Unidade 10. A historia do noso planeta 
 
Obxectivos 

1. Coñecer as diferentes teorías que explican os cambios xeolóxicos. 
2. Comprender o significado do tempo xeolóxico e as diferenzas entre xeocronoloxía absoluta e relativa. 
3. Resolver problemas simples de datación relativa, aplicando os principios de superposición de estratos, 

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

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

historia da Terra. 
7. Recoñecer algúns animais e plantas característicos de cada era. 
8. Coñecer os principais acontecementos da historia xeolóxica de España. 

 
Contidos 
a)Conceptos 

 A idade da Terra. Actualismo e uniformitarismo. (Obxectivo 1) 

 Datación absoluta e relativa. (Obxectivo 2) 

 Principios de xeocronoloxía relativa. (Obxectivos 2 e 3) 

 Fósiles. O proceso de fosilización. (Obxectivos 3 e 4) 

 Escala de tempo xeolóxico. (Obxectivo 5) 

 Os eóns, as eras e os períodos da historia do planeta. (Obxectivos 5 e 6) 

 As eras. Acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos. (Obxectivo 6) 

 As eras. Características da vexetación e da fauna. (Obxectivo 7)  
b)Procedementos, destrezas e habilidades 

 Interpretación de debuxos e esquemas de fósiles, series estratigráficas e escalas do tempo xeolóxico. 

 Diferenciación dos métodos de datación e da súa aplicación en paleontoloxía. 

 Observación dos grandes cambios que sucederon ao longo da historia. 

 Relación entre os distintos ambientes do pasado e os seres que os habitaban. 
c)Actitudes 

 Recoñecer a especie humana como principal responsable dos cambios que se están producindo na 
actualidade. 

 
Criterios de avaliación 

 Explicar as diferentes teorías sobre o estudo dos procesos  xeolóxicos do pasado. (Obxectivo 1) 

 Diferenciar as características e os principios dos sistemas de datación xeocronolóxica. (Obxectivos 2 e 
3)   

 Analizar o proceso de fosilización e o valor dos fósiles no coñecemento da historia da Terra. 
(Obxectivos 4 e 7)   

 Coñecer a división do tempo na historia da Terra. (Obxectivo 5)  

 Describir os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. (Obxectivos 5 e 6)  

 Estudar as especies animais e vexetais máis importantes nas diferentes divisións da historia da Terra. 
(Obxectivo 7)  

 Analizar os acontecementos máis destacados da historia  xeolóxica de España.  (Obxectivo 8) 
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Competencias que se traballan 

 Coñecemento e interacción co mundo físico 

 Comunicación lingüística 

 Tratamento da información e competencia dixital 

 Aprender a aprender 
 
Educación en valores 

 Educación ambiental 
 

SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN 

Datas Período de avaliación  Contidos 
Setembro-Decembro 1ª Unidades 7,8,9, 10  

Xaneiro-15 Marzo 2ª Unidades 4, 5, 6 

15 Marzo-Xuño 3ª Unidades 1, 2  e 3 
 
METODOLOXÍA  

Os principios metodolóxicos en que baseamos a programación  teñen como finalidade  que os alumnos 
desenvolvan e consoliden as competencias básicas e sexan, gradualmente, capaces de aprender de forma 
autónoma. 

a) Partiremos do nivel  de desenvolvemento do alumno, nos seus distintos aspectos, para construír, a 
partir de aí, outros aprendizaxes que favorezan e melloren dito nivel de desenvolvemento. Co fin 
de coñecer  a diversidade do grupo de alumnos,  avaliar os seus intereses e coñecementos previos 
e de motivar para a aprendizaxe,  ao comezo de cada bloque temático farase unha actividade de 
avaliación inicial, que poderá ser  a lectura e comentario dun texto, un vídeo, unha actividade de 
laboratorio ou de campo, un cuestionario, etc. 

b) Daremos prioridade á comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe 
mecánica ou memorística, propoñendo actividades que permitan  poñer en práctica os novos 
coñecementos e conectalos coa realidade, de xeito que o alumno poida comprobar o interese e a 
utilidade do aprendido 

c) Fomentaremos a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ó 
que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto ós seus 
coñecementos. 

O deseño das actividades estará igualmente  orientado a crear e manter un clima de aceptación mutua e de 
cooperación, promovendo a organización de equipos de traballo e a distribución de tarefas e 
responsabilidades . Para elo promoveranse os  traballos de investigación apoiados nas  novas tecnoloxías da 
información e a comunicación  
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A atención á diversidade farase mediante as seguintes estratexias: 
 Propoñer  tarefas de distintos niveis de complexidade  co fin de reforzar ou ampliar algunhas aprendizaxes  

 Propoñer actividades e tarefas de carácter voluntario , como a lectura e comentario de libros de divulgación 
(que poderán subir a nota na avaliación ) 

 Crear unha titoría presencial, de asistencia voluntaria,  para resolver  dúbidas en horario de recreo ou  pola 
tarde. 

 
 

AVALIACIÓN 
 
a) Criterios( mínimos esixibles ) 

 Diferenciar  as distintas  estratexias  reproductivas  dos seres vivos e explicar ordeadamente as 
principais fases  e procesos da reproducción sexual.  

 Describir os  procesos de división celular, explicando as diferencias no mecanismo e finalidade da 
mitose e da meiose 

 Recoñecer ó ADN como soporte da información hereditaria, localizalo na célula  e describir a súa 
composición , estructura , propiedades e mecanismo de replicación. 

 Explicar  os fundamentos e aplicacións dos diversos procedementos biotecnolóxicos ( técnicas 
reproductivas, clonación, enxeñería xenética), valorando a súa repercusión na sociedade. 

 Utilizar correctamente o vocabulario básico da xenética e aplicar  as leis de Mendel á resolución  de 
problemas sobre herdanza. 

 Expoñer razoadamente datos que sustentan a teoría da evolución, así como as controversias suscitadas 
ó respecto . 

 Utilizar a teoría da selección natural  para explicar   cambios nas  poboacións  e   xénese de novas 
especies.  

 Explicar as principais etapas e procesos da evolución humana.  

 Definir o concepto de ecosistema ,  identificar  os seus principais compoñentes abióticos e bióticos  así 
como as diversas formas de interacción entre eles.  

 Explicar o significado biolóxico das adaptacións como resposta dos seres vivos ante os factores 
ambientais.  

 Describir a estructura dos ecosistemas  e identificar os distintos niveis tróficos, resaltando a papel 
crucial de productores e descompoñedores .  

 Explicar a nutrición autótrofa e heterótrofa  como diferentes estratexias de obtención de materia e 
enerxía por parte dos seres vivos . 

 Explicar  a transferencia de enerxía e materia entre os niveis tróficos  mediante o uso de distintos 
parámetros e formas de representación . 

 Comprender  a dependencia entre seres humanos e medio natural, describir os principais cambios na 
relación entre  humanidade e  medio ambiente ó longo da historia.  

 Relacionar a circulación da materia e da enerxía nos ecosistemas coa dispoñibilidade de recursos 
biolóxicos, e os cambios na estructura e dinámica dos ecosistemas con impactos asociados a 
determinadas actividades humanas. 

 Posuir  unha idea axeitada da escala temporal e espacial dos procesos xeolóxicos.   Recoñecer as 
principais formacións  xeolóxicas  como probas do dinamismo terrestre,    aplicar  os principios e 
teorías da xeoloxía para explicar a súa xénese, identificando os axentes e procesos implicados e os 
riscos derivados.  
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 Describir correctamente  as principais características da Terra como obxecto xeolóxico (estructura 
interna, materiais e propiedades físicas).  

 Utilizar a teoría da Tectónica global para explicar e relacionar entre sí fenómenos  como a sismicidade , 
vulcanismo,   deformación das rochas, oroxénese e   desprazamento das masas continentais. 

 Coñecer as grandes divisións do calendario xeolóxico , situar nel os principais eventos xeolóxicos, 
climáticos e biolóxicos da historia da Terra e explicar a importancia dos fósiles como testemuñas 
paleobióticas e paleoambientais. 

 Interpretar  mapas e cortes xeolóxicos simplificados centrándose na secuenciación de acontecementos 
no tempo 

 Elaborar e interpretar todo tipo de representacións gráficas, esquemas e bloques-diagrama 
relacionados con calquera dos contidos mínimos esixibles 

 
a) Procedementos e instrumentos de avaliación  
Entedemos por procedementos de avaliación aquelas actividades que o alumno realiza para poñer a proba as 
súas aprendizaxes 

 A observación directa de comportamentos e actitudes. 

 Probas escritas.  

 Cuestionarios orais . 

 Elaboración de traballos , comentarios de textos, e informes de actividades de laboratorio e de campo 

 Intervención activa e comentarios no  blog da asignatura 

 Exposicións orais en clase 

b) Instrumentos  

Para o rexistro  dos datos utilizaranse táboas  baseadas en indicadores que reflictan os criterios de avaliación . 
En xeral, as escalas de valoración serán de tipo numérico. 

As probas escritas son simultáneamente procedementos e instrumentos de avaliación e recollerán 
fundamentalmente contidos conceptuais e procedementais. Nelas figurarán as instrucións e a valoración de 
cada pregunta. Se ao inicio da proba se detecta algún erro  ou ambigüidade na formulación ou valoración 
dalgunha pregunta, procederase á súa corrección inmediata. Se o erro se detectase ao finalizar a proba, a 
pregunta será anulada ou valorada con criterios máis flexibles.O formato das probas escritas e o tipo de 
preguntas será variado, podendo incluir  blocos de preguntas tipo "test" , resolución de problemas, 
elaboración ou interpretación de gráficas , diagramas e fotografías, análise de experimentos , comprensión de 
textos, etc. Igualmente, poderanse propoñer exames en grupo ou exames con acceso a determinadas fontes 
de información.  

Co fin de detectar problemas de comprensión e de  avaliar expresión oral ou hábitos de estudo diarios 
poderanse facer tamén pequenos controis escritos ou  orais sen previo aviso, que se valorarán como "notas de 
clase". 
 
Para a avaliación de comportamento e actitudes empregaranse os seguintes indicadores:  

1. Hábitos de traballo : o alumno realiza dilixentemente as tarefas propostas na aula,  realiza e entrega 
puntualmente as tarefas para casa,  é disciplinado  

2. É meticuloso e riguroso co seu traballo, ten gusto por facelo ben, consulta diversas fontes de 
información, ten iniciativa,   é autónomo. 
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3. Colaboración e traballo en equipo: o alumno ten consideración cara os seus compañeiros de equipo, 
asume responsabilidades, ten capacidade de chegar a acordos, é capaz de aglutinar aos seus 
compañeiros 

4. Participación: o alumno participa activamente nas clases e actividades complementarias, facilita o seu 
desenvolvemento, intervén na aula e atende ás intervencións dos seus compañeiros, formula 
preguntas, expresa dúbidas  ou puntos de vista, mostra interese, está atento, emprega habitualmente 
o blog, fai tarefas voluntarias 

5. Cuida material e instalacións  
6. É respetuoso no seu trato cos demáis ,é puntual, asiste regularmente ás clases non falta a clase 

inxustificadamente 
 
Para cualificar os   traballos , teranse en conta os aspectos seguintes: 

1. Grao de adecuación ao tema inicialmente  proposto, selección da información, capacidade de síntese, 
capacidade de recoñecer os aspectos relevantes do tema 

2. Estructuración e secuencia de contidos 
3. Claridade na expresión, uso de termos científicos, uso de exemplos,  ortografía 
4. Emprego adecuado de imaxes e información gráfica 
5. Conexión co aprendido en clase e coa realidade persoal ou co entrono, conclusións , reflexións 

persoais 
6. Aspectos formais: limpeza, presentación, índice, cita correcta das fontes de información 

 
Para cualificar as exposicións orais, teranse en conta os aspectos seguintes: 

1. Linguaxe clara, concisión 
2. Intensidade de voz  suficiente 
3. Ritmo adecuado 
4. Silencios oportunos 

Manexo do tempo 
5. Emprego de recursos de apoio (audiovisuais ou doutra índole)  
6. Tranquilidade, xestos naturais 
7. Interacción co  público (mírao, formúlalle preguntas,trata de atraer s súa atención) 

 
b)Criterios de cualificación: 
-Os exames , traballos, tarefas diversas   e actitudes cualificaranse nunha escala de 0 a 10 puntos 
-Para superar cada  avaliación trimestral  deberanse obter 5 puntos como mínimo 
-A cualificación trimestral será unha media ponderada entre as notas obtidas nos seguintes aspectos: 

 Contidos conceptuais e procedementais 90% . En cada período de avaliación  faranse dous exames. A 
nota media destas probas  contribuirá nun 80%  á cualificación correspondente a cada avaliación. A 
nota mínima requerida para compensar será de 3 puntos polo que ,de obterse unha puntuación 
inferior  nalgún dos exames , o alumno suspenderá a avaliación, ainda cando a súa nota media acade 
ou supere os 5 puntos. Nos controis orais ou escritos sen aviso previo non se requerirá unha nota 
mínima para o cálculo da media, xa que se consideran notas de clase, e, xunto cos traballos e tarefas, 
computarán un 10% na cualificación global de cada trimestre.  

 

 Actitudes e comportamento na aula 10%.  
Exemplo: 
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90% Conceptos e procedementos 10% Actitudes 
80 %  Media dos exames 10% 

Traballos,exercicios 
e notas de clase  

 

 

Exame 1 Exame 2 

 
 
 
Reforzo e recuperación.  
As actividades de reforzo consistirán  na realización de ou tarefas  centradas naqueles contidos nos que o 
alumno non acadou os obxectivos mínimos. 
Ademáis, farase un exame único de recuperación por cada avaliación  . Nese caso , o alumno deberá 
examinarse de todos os contidos correspondentes a esa avaliación, ainda que teña aprobado algún dos 
exames. 
Os alumnos que tendo aprobados todos os exames obtivesen unha cualifcación trimestral insuficiente por 
causa da súa actitude , poderán recuperar se a súa actitude mellora no seguinte período de avaliación.  
 
Cualificación final 
Á nota global do curso  será a media  das tres avaliacións, a cal se calculará a partir das notas reais obtidas 
polo alumno, sen ter en conta os redondeos.  Superarán  a asignatura por trimestres aqueles alumnos que 
acaden unha media global  de 5 puntos como mínimo,  coa condición de que non teñan máis dunha avaliación 
suspensa e de  que  a nota desta non  sexa inferior a  3 puntos  
Nos demáis casos, os alumnos terán dereito a unha proba de recuperación final , na que se examinarán  
unicamente  dos contidos correspondentes ás  avaliacións non superadas. Para o cálculo da  nova nota media 
volveranse a aplicar os criterios xa citados. 
  
 

PLANO DE LECTURA E USO DAS  TIC 
 
Parte das tarefas  que se van propoñer aos alumnos requerirán do emprego de ferramentas baseadas nas TIC 
entre as cales salientamos: 

 Manexo de buscadores para a percura de información na internet 

 Uso de procesadores de texto, programas para crear presentacións de diapositivas, edición de imaxes ou follas 
de cálculo . 

 Uso dun blog da asignatura que funcionará a modo de  diario das clases e no que se  publicarán resumes dos 
contidos  e actividades de cada semana, proporanse  pequenas tarefas de indagación  ou de lectura e 
comentario de textos científicose; asimesmo   proporcionaranse ligazóns a diversos recursos na internet ( 
audiovisuais, animacións, interactivos, artigos  de interese, páxinas web sobre bioloxía e ciencia en xeral, etc.) 

 Uso do correo electrónico para entregar tarefas e consultar dúbidas 

 
O plan lector centrarase na  análise e comentario de textos curtos procedentes de fontes diversas (libros de 
divulgación científica, artigos , novas e reportaxes), ou de textos producidos polos propios alumnos. Dada a 
escasez de tempo, boa parte destas actividades canalizaranse a traveso do blog de aula  . 
 
Obxectivos: 
 

 Mellorar  a comprensión lectora 
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 Desenvolver autonomía para buscar información e seleccionar aquela que é relevante para o obxectivo 
ou fin proposto, valorando a fiabilidade ou rigor da fonte. 

 Ampliar vocabulario   e familiarizarse coa  terminoloxía científica . 

 Mellorar a ortografía e a expresión oral e escrita. 

 Contribuir a que se habitúen a ler a prensa. 

 Fomentar  o uso da biblioteca e das TIC. 
 
 
Características dos textos e criterios de selección. 
A tipoloxía dos textos, así como as fontes das que procedan  será variada: noticias, artigos, entrevistas, ensaios 
de divulgación científica, obras de ficción , etc tomados de páxinas web, xornais , revistas, libros de 
divulgación, etc.  
Os textos escolleranse en función de:  

 O  grao de adecuación ao nivel dos alumnos  

 Relación maís ou menos directa cos ámbitos da saúde e do medio ambiente, cos  métodos e valores 
propios da ciencia, coa historia da ciencia  ou coas relacións ciencia-sociedade ou coa actuaidade 
científica.  
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Desenvolvemento 
a) Lecturas comúns .  
Neste caso todos os alumnos  lerán os mesmos textos como unha actividade máis da clase ou como tarefa 
para casa (preavaliación, introducción, desenvolvemento, reforzo, ampliación, avaliación) . 
Os textos terán pouca extensión e estarán relacionados cos contidos da materia que se estean traballando 
nese momento. Procurarase que nos exames, algunha das preguntas estea basada nun pequeno texto.  
 
b) Lecturas complementarias voluntarias 
Poderán ser propostas pola profesora ou polos propios alumnos interesados a traveso dos blogues ou da aula 
virtual. Estas actividades constituirán  unha das ferramentas fundamentais  tanto para   atender á diversidade 
como  para facilitar a conexión os contidos desenvolvidos nas clases coa realidade persoal ou social, polo que 
a fonte dos textos serán na maioría dos casos os medios de comunicación e publicacións recientes . Tamén se 
poderá propoñer a lectura dalgunha obra  de divulgación científica ou obra literaria  con temática relacionada 
coa ciencia. Este tipo de actividades poderán contribuir ao redondeo da nota trimestral á alza ou, nalgúns 
casos , a subir a nota  trimestral. 
  
 
PROPOSTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 

 Visita didáctica ao Museo de Historia Natural Luis Iglesias, da USC (1º/2º trimestre) 

 Itinerario xeoambiental polo curso do río Miñor  para a elaboración dun catálogo de  impactos 
ambientais (especies vexetais invasoras , vertedoiros, invasión do dominio público, efluentes, etc) 

 Febreiro de 2015: Participación dun grupo de alumnos na fase gelega da Olimpíada de Xeoloxía 
 
RECURSOS E MATERIAIS: 

 Libro de texto: Bioloxía e Xeoloxía 4º curso de ESO-  Proxecto Os Camiños do Saber. Editorial Santillana, 
2012 

 Reproductor de DVD 

 Proxector multimedia 

 Ordenador de aula 

 Biblioteca 

 Laboratorios de bioloxía e xeoloxía 

 Material xeral de laboratorio de de campo 

 Coleccións de rochas, minerais e fósiles 

 Colección de vídeos didácticos 

 Mapas topográficos e xeolóxicos 

 Claves de clasificación e guías de campo 
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PROGRAMACIÓN  

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

1º BACHARELATO 
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OBXECTIVOS XERAIS 
 

A Bioloxía e Xeoloxía do primeiro curso do bacharelato contribuirá, de acordo co Decreto  vixente, a desenvolver 
nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan:  

 

1. Coñecer os conceptos, teorías e modelos máis importantes e xerais da bioloxía e a xeoloxía, de xeito que o alumnado 
poida ter unha visión global do campo de coñecemento que aborda e dar unha posible explicación dos 
fenómenos naturais, aplicando estes coñecementos a situacións reais e cotiás.  

 

2. Elaborar, cos datos que se coñecen do interior da Terra, unha hipótese explicativa sobre a súa composición, o seu 
proceso de formación e a súa dinámica. 

 

3. Recoñecer que a visión globalizadora e unificante que propón a Teoría da Tectónica de Placas permite explicar 
coherentemente fenómenos como a variación da posición dos continentes, a formación de cordilleiras e rochas e a 
dinámica interna do planeta, e contribúe a explicar a distribución dos seres vivos. 

 

4. Coñecer os procesos da xeodinámica externa (que dan lugar á formación das rochas sedimentarias e á súa alteración) 
e a súa interacción coa xeodinámica interna (da que derivan procesos como a evolución do relevo ao longo do 
tempo, a formación de solos e das paisaxes, a xeración de riscos xeolóxicos, etc.).  

 

5. Realizar unha aproximación aos diversos modelos de organización dos seres vivos, á súa estrutura e funcionamento, 
entendéndoos como o resultado de distintas estratexias adaptativas ao medio natural. 

 

6. Coñecer a diversidade dos seres vivos e ser quen de incorporar o coñecemento dos procesos evolutivos para explicar 
a súa orixe.  

 

7. Integrar a dimensión social e tecnolóxica da bioloxía e a xeoloxía comprendendo as vantaxes e problemas que o seu 
desenvolvemento lle  formula ao medio natural, ao ser humano e á sociedade e a posibilidade de contribuír á 
conservación e protección do medio natural e social. 

 

8. Utilizar con certa autonomía destrezas de investigación, tanto documentais como experimentais (formular problemas, 
formular e contrastar hipóteses, realizar experiencias, etc.) recoñecendo o carácter da ciencia como proceso 
cambiante e dinámico. 

 

9. Desenvolver actitudes que se asocian ao traballo científico, tales como a busca de información, a capacidade crítica, a 
necesidade de verificación dos feitos, o cuestionamento do obvio e a apertura ante novas ideas, o traballo en equipo, 
a aplicación e difusión dos coñecementos, etc. coa axuda das tecnoloxías da información e da comunicación cando 
sexa necesario. 

 

 
 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
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UNIDADE 1. A NATUREZA BÁSICA DA VIDA 

 

OBXECTIVOS  

1. Determinar as propiedades que caracterizan os seres vivos. 
2. Identificar cualitativamente algunhas biomoléculas. 
3. Coñecer as características, propiedades e funcións das principais substancias químicas  

constituíntes da materia viva 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Definir as características que diferencian os seres vivos dos non vivos. 
b) Coñecer os principais bioelementos e biomoléculas. 
c) Saber representar esquematicamente as biomoléculas máis importantes. 
d) Relacionar as características e propiedades das biomoléculas coas funcións que realizan nos  
  seres vivos. 
 

CONTIDOS 

Conceptos  
● Características diferenciais dos seres vivos. Conceptos de bioelementos e biomoléculas.  
● A auga e os sales minerais. Importancia biolóxica. 
● Os glícidos e os lípidos. Características, tipos e funcións. Os ácidos nucleicos. Características,  
   tipos e funcións. 
 

Procedementos 

● Recoñecer polas súas características diferenciais os seres vivos dos inertes. 
● Interpretar as principais propiedades das biomoléculas máis importantes. 
● Representar de forma simplificada a estrutura dalgunhas biomoléculas. 
● Identificar a presenza de biomoléculas de forma cualitativa. 
● Utilizar os procedementos da ciencia para a resolución de problemas. 

Actitudes 

● Valoración das diferenzas entre o vivo e o inerte. 
● Valorar a importancia das biomoléculas para a vida e os seus procesos. 
● Mostrar interese polos procedementos da ciencia para construír as teorías científicas. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer as características que determinan un ser vivo (competencia no coñecemento e a interacción co mundo 

físico). 
● Analizar e valorar a importancia que ten o traballo dos científicos na sociedade actual (competencia social e cidadá). 
● Comprender a importancia que ten para o desenvolvemento da ciencia a elaboración e transmisión das ideas e 

resultados científicos mediante o uso dunha linguaxe científica específica (competencia en comunicación lingüística). 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● A resposta máis xeneralizada á pregunta “En que se diferencian os seres vivos do inanimado?” adoita ser “que nacen, 

crecen, se reproducen e morren”. Esta resposta con frecuencia non é o produto dunha reflexión, senón dunha simple 
memorización. Convén insistir, por tanto, nas características diferenciais entre o vivo e o inerte poñendo exemplos que 
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ilustren as ideas estudadas. Podemos utilizar esquemas e fotografías onde se poidan apreciar algunhas características 
dos seres vivos. 

 

● Unha desas diferenzas estriba na complexidade estrutural das moléculas orgánicas, que se debe ilustrar co estudo 
detallado dalgunhas das principais, resaltando que o gran número de enlaces químicos presentes nelas confírelles un 
alto contido en enerxía. Utilizar modelos moleculares para introducir os conceptos de monómeros e polímeros. 

 

● Das diferentes funcións que cumpren nos organismos as biomoléculas, débese insistir nas máis importantes, entre elas 
a inespecificidade de glícidos e lípidos e a especificidade das proteínas, así como o papel transcendental que xogan os 
ácidos nucleicos na síntese daquelas. Empregar modelos sinxelos que reproduzan a acción encimática sobre un 
substrato. 

 

● Realizar actividades de laboratorio de recoñecemento de biomoléculas. 
 

● No apartado “A ciencia e os seus métodos” descríbense os procedementos máis xeneralizados nas maneiras de 
traballar en ciencia, ilustrándoos cun exemplo moi adecuado. Sería aconsellable, se se considera necesario, utilizar 
outros exemplos, xa que se trata dunha actividade introdutoria sobre a resolución de problemas, que é unha estratexia 
metodolóxica de gran potencialidade didáctica para a aprendizaxe da ciencia e que, ademais, se volverá a utilizar de 
forma recorrente en diferentes situacións.  

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS  

● Fotografías e esquemas sobre as características dos seres vivos: moléculas complexas, niveis de organización, ciclos vitais etc. 
● Modelos de plástico de moléculas orgánicas. 
● Material de laboratorio e reactivos para o recoñecemento cualitativo de biomoléculas. 
 

UNIDADE 2. ORGANIZACIÓN CELULAR DOS SERES VIVOS  

 

OBXECTIVOS  

1.- Comprender os postulados da teoría celular. 
2.- Afondar no coñecemento da organización celular. 
3.- Relacionar os procesos metabólicos cos tipos de organización celular procariota e eucariota. 
4.- Coñecer as teorías actuais sobre a orixe das primeiras células. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Enunciar a teoría celular e definir a importancia dos métodos de observación microscópica no seu desenvolvemento. 

b) Coñecer os orgánulos celulares e as súas funcións. 

c) Destacar as diferenzas entre os distintos tipos de organización celular e destes cos virus. 
d) Definir o concepto de metabolismo celular. 
e) Diferenciar os procesos que interveñen na nutrición das células vexetais e animais. 

f) Analizar criticamente as teorías máis aceptadas na actualidade respecto á orixe das primeiras células 

 

CONTIDOS 

Conceptos 

● A teoría celular. 
● A célula como unidade estrutural: as células animal e vexetal e os seus orgánulos. 
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● Concepto de metabolismo. Anabolismo e catabolismo. 
● O intercambio material e a obtención de alimento polas células: fotosíntese e dixestión celular. 
● A obtención de enerxía: respiración celular e fermentacións. 
● As bacterias e os virus. 
● A orixe das primeiras células. 
 

Procedementos 

● Interpretar, a partir de microfotografías electrónicas, as estruturas e orgánulos de células eucarióticas vexetais e 
animais. 

● Debuxar células e orgánulos. 
● Afondar no manexo do microscopio óptico. 
● Realizar preparacións sinxelas de células animais e vexetais. 
● Deseñar experiencias sinxelas relacionadas coa fotosíntese, a respiración e as fermentacións. 
● Elaborar análises críticas das teorías sobre a orixe das primeiras células 
 

Actitudes 
● Valorar a relevancia de certas teorías científicas que foron enunciadas hai moito tempo e aínda seguen vixentes. 

● Tomar conciencia da uniformidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. 
● Destacar o valor da fotosíntese como un proceso fundamental, non só para os vexetais senón para todos os seres 

vivos. 
● Reflexionar sobre o feito de que as teorías científicas non adoitan explicar todos os problemas e deixan puntos sen 

aclarar. 

● Reflexionar sobre o desenvolvemento tecnolóxico como apoio fundamental do avance científico. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer as características que rodean a toda a organización celular (competencia no coñecemento e a interacción co 

mundo físico). 
● Analizar a importancia que ten para a sociedade actual o potenciar o avance da técnica xa que determina o avance da 

ciencia (competencia social e cidadá). 
● Comprender a importancia que ten para o desenvolvemento da ciencia a presenza social de persoas formadas cun 

espírito crítico, que sexan capaces de cuestionar os dogmas e enfrontarse aos prexuízos (autonomía e iniciativa 
persoal). 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 

● O feito de que nunha célula se dean todas as condicións estruturais e funcionais para que se poida falar con 
propiedade de vida é de especial relevancia para traballalo cos estudantes, xa que a visión organicista que adoitan ter 
fai que asocien xeralmente a vida a organismos pluricelulares. 

 

● Débese insistir en que a revolución que representou para a bioloxía a teoría celular fixo que se constituíra nun dos máis 
importantes paradigmas biolóxicos. A construción conceptual dese paradigma por parte dos nosos estudantes debe 
ser un dos obxectivos fundamentais que se deben traballar. Para iso sería aconsellable que se observaran ao 
microscopio diferentes organismos, desde infusorios ata cortes histolóxicos vexetais e animais, e constatar a existencia 
de células en todos eles. Incluso podemos elaborar preparacións microscópicas sinxelas (mucosa bucal, epiderme de 
folla de lirio ou de cebola, bacterias do iogur...) e realizar actividades de observación ao microscopio e interpretación 
destas preparacións para determinar a existencia de células en todas elas. 

 

● Cómpre abordar o estudo dos virus con criterios evolutivos e facer ver que son seres cunha organización intermedia 
entre o inanimado e o vivo. Poderíamos utilizar textos relacionados cos virus de máis actualidade (sida, gripe, ébola) 
para extraer conclusións respecto á súa organización. 
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●Respecto ás funcións metabólicas celulares, é coñecido o feito de que os preconceptos erróneos relacionados con elas 

son bastante frecuentes. Debemos indagalos no noso alumnado para poder realizar o tratamento máis adecuado, que 
debería comezar, en calquera caso, coa realización de experiencias sinxelas relacionadas coa fotosíntese e a 
respiración, aínda que poderemos afondar nelas na unidade relativa á nutrición. Ademais, poderíamos tratar cos nosos 
alumnos calquera tipo de problema relacionado co metabolismo celular 

 

● A utilización de microfotografías ópticas e electrónicas de células bacterianas, animais e vexetais é un procedemento 
de indubidable valor para recoñecer os principais elementos comúns dos distintos tipos de organización celular, así 
como as características de cada un deles. Podemos utilizar fotografías obtidas ao microscopio electrónico e elaborar 
esquemas interpretativos. 

 

● Por último, un obxectivo actitudinal moi importante debe ser a constatación e valoración da dependencia tecnolóxica 
que ten a ciencia no seu desenvolvemento, especialmente neste campo, no que, grazas ao perfeccionamento das 
técnicas de observación microscópica, se conseguiu un enorme avance. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 
● Microfotografías de células e de orgánulos. 
● Portas, cubres e material de tinguidura de células animais, vexetais e bacterias. 
● Microscopios escolares con obxectivo de inmersión para poder observar cultivos de bacterias.  
● Material de laboratorio (cristalizadores, funís, tubos de ensaio, exemplares de Elodea, auga de cal, palliñas...) para 

realizar experiencias sinxelas de fotosíntese e respiración.  
● Textos xornalísticos ou de divulgación sobre virus. 
 

UNIDADE 3. A ORGANIZACIÓN PLURICELULAR  
 

OBXECTIVOS  

1.- Comprender que a especialización celular é o principio básico da organización pluricelular. 
2.- Diferenciar as características básicas dos distintos tecidos animais e vexetais. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
a) Comprender as diferenzas entre a organización unicelular e a pluricelular e analizar os mecanismos de diferenciación 

celular. 
b) Comprender as principais características do medio interno, a necesidade del para os seres pluricelulares e da 

homeostase para regular a súa constancia. 
c) Coñecer e identificar os principais tecidos vexetais e as súas funcións. 
d) Coñecer e identificar os principais tecidos animais e as súas funcións. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 
● Organismos unicelulares e pluricelulares. 
● Concepto de especialización celular. 
● Niveis de organización: tecidos, órganos, sistemas e aparatos. 
● Os modelos de organización vexetal e animal. Os tecidos animais. Os tecidos vexetais. 
● Conceptos de medio interno e homeostase. 
● O sangue e a linfa. 
 

Procedementos 

● Diferenciar distintos órganos, sistemas, aparatos e organismos vexetais e animais. 
● Identificar as características que diferencian os vexetais dos animais. 
● Identificar, con axuda dun diagrama de fluxo ou clave dicotómica, distintos tecidos animais e vexetais. 
● Debuxar esquematicamente tecidos a partir da súa observación microscópica. 
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● Analizar e interpretar un frotis sanguíneo. 

Actitudes 

● Valoración da organización pluricelular desde o punto de vista evolutivo. 
● Interese por métodos de microscopía e por diferentes técnicas histolóxicas para o estudo dos tecidos. 
● Recoñecer a necesidade do medio interno e dos mecanismos de homeostase que regulan a súa constancia para os 

seres pluricelulares. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer os diferentes niveis de organización dos seres vivos (competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico). 
● Aplicar os coñecementos adquiridos de Histoloxía ao entendemento de problemas de dimensión e interese social 

(competencia social e cidadá). 
● Manexar correctamente o amplo vocabulario científico traballado fundamentalmente nos modelos de organización 

vexetal e animal (competencia en comunicación lingüística). 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Esta unidade serve como continuación e conclusión dun primeiro bloque de contidos biolóxicos: a natureza básica da 

vida.  
 

● Cómpre resaltar que a organización pluricelular é un avance evolutivo moi importante nos seres vivos, que, como 
organismos, se volven máis independentes do medio, ao mesmo tempo que son capaces de realizar funcións cada 
vez máis complexas. Podemos utilizar fotografías de diferentes organismos unicelulares, colonias e organismos 
pluricelulares para diferenciar a súa organización. 

 

● A aparición desta organización débese á especialización das células, que se asocian para formar tecidos. Pódense 
observar fotografías ao microscopio de células especializadas. Os estudantes adoitan ter dificultades para comprender 
como a partir dunha soa célula, o cigoto, se poden formar, por diferenciación, tecidos tan diferentes como o epitelial e 
o nervioso. É necesario recalcar este feito e incidir na importancia que a información xenética, contida no ADN das 
células e conseguida ao longo de miles de millóns de anos de evolución, ten para rexer os mecanismos de 
diferenciación. Podemos utilizar esquemas nos que se poida establecer a relación entre un organismo, os seus 
sistemas, órganos, tecidos e células. 

 

● Outro feito fundamental dentro da organización pluricelular é a existencia de dous modelos evolutivos diferentes: o 
vexetal, con nutrición autótrofa, e o animal, con nutrición heterótrofa. 

 

● É aconsellable facer ver a importancia da existencia deses dous modelos, e os distintos tecidos que se diferencian 
neles, consecuencia das súas diferentes organizacións. 

 

● Consideramos moi importante que os estudantes poidan comprender as principais diferenzas entre os tecidos vexetais 
e os animais, e para iso se deben realizar actividades de recoñecemento e identificación dos máis importantes, coa 
axuda do microscopio, que deben manexar como instrumento básico para o seu estudo. Podemos aplicar claves para 
diferenciar tecidos, debuxar esquemas destes e incluso intentar interpretar un frotis sanguíneo. 

 

● Tamén se debe insistir en que, aínda que os organismos pluricelulares, como tales organismos, ganan en 
independencia respecto ao medio, as células que constitúen os seus tecidos fanse máis dependentes doutros tecidos 
que lles poidan proporcionar nutrientes. Esta sería a introdución lóxica da necesidade do medio interno neste tipo de 
organización. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 
● Microscopios.  
● Fotografías de organismos unicelulares, colonias e tecidos con células diferenciadas. 
● Esquemas de organismos vexetais e animais cun nivel de organización cada vez máis complexo. 
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● Preparacións de frotis sanguíneos. 
 

UNIDADE 4. A PERPETUACIÓN DA VIDA 
 

OBXECTIVOS  
1.- Aprender os conceptos de ciclo biolóxico e reprodución. 
2.- Coñecer os procesos fundamentais da mitose e a meiose. 
3.- Diferenciar e valorar a reprodución sexual e a asexual. 
4.- Coñecer e valorar as técnicas de intervención humana na reprodución. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Comprender o concepto de ciclo biolóxico e aprender os principais ciclos biolóxicos. 
b) Aprender os principais procesos que interveñen na división celular por mitose. 

c) Aprender os principais procesos que interveñen na división celular por meiose. 
d) Comprender os procesos de reprodución sexual e asexual e valorar as vantaxes e inconvenientes dos dous tipos de 

reprodución. 
e) Coñecer a clonación e as súas principais aplicacións 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● Conceptos de ciclo biolóxico e reprodución. 
● A multiplicación celular.  
● A reprodución asexual. Tipos e modelos. 
● A reprodución sexual. Tipos. Reprodución e sexualidade. 
● A meiose e as súas consecuencias. 
● Clons e clonación. 
 

Procedementos 
● Interpretar esquemas mudos sobre mitose e meiose. 
● Realizar técnicas de interpretación e representación de observacións microscópicas. 
● Confeccionar preparacións microscópicas. 
● Debuxar as distintas fases da mitose. 

● Ler textos científicos ou de divulgación sobre a clonación e as súas aplicacións. 

 

Actitudes 
● Valoración da importancia da reprodución para a conservación da vida na Terra. 
● Interese polas técnicas de observación microscópica. 
● Valoración das vantaxes e inconvenientes da reprodución sexual e asexual. 
● Reflexión sobre os aspectos positivos e negativos da clonación. 

● Valoración do traballo en equipo para levar a cabo investigacións. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer as diferentes características que rodean a perpetuación da vida tanto a nivel celular como a nivel de 

organismos (competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico). 

● Analizar as dimensións que poden alcanzar na sociedade a clonación e as súas aplicacións (competencia social 
e cidadá). 
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● Manexar correctamente o amplo vocabulario científico traballado ao longo da unidade (competencia en comunicación 

lingüística). 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Dentro das funcións que caracterizan a un ser vivo, as de reprodución non son imprescindibles para a vida dun 

individuo, pero con todo non existiría vida se non existise a reprodución, que é transcendental para a conservación e 
evolución das especies. Remarcar este feito axudará a motivar os estudantes para o estudo deste bloque.  

 

● Convén aclarar as vantaxes e inconvenientes da reprodución sexual e asexual e poderíase introducir, neste caso, o 
concepto de variabilidade, que se estudará nos bloques seguintes, que tratan sobre a herdanza e a evolución dos seres 
vivos. 

 

● A utilización de esquemas claros e a realización de exercicios, como debuxos mudos, facilitará a comprensión dos 
procesos de mitose e meiose. No aspecto procedemental, débense realizar experiencias que favorezan a aprendizaxe 
de técnicas para a elaboración de preparacións microscópicas, ao mesmo tempo que a asimilación dalgúns conceptos 
implicados nas unidades do bloque. 

 

● Con este obxecto, no apartado “A ciencia e os seus métodos” proponse a elaboración de preparacións de células en 
división de raíces de cebola, onde se debe facer fincapé no coidado necesario á hora de poñer en práctica a técnica e 
na expresión icónica dos resultados obtidos, así como na interpretación destes. 

 

● Por último, poderíamos realizar debates sobre os aspectos éticos que presentan a clonación e as súas aplicacións. 
 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Esquemas, diapositivas e fotografías de distintas fases mitóticas e meióticas. 
● Textos científicos ou de divulgación sobre a clonación e as súas aplicacións. 
● Microscopios, portaobxectos, cubreobxectos, material de disección, reactivos de tinguidura, e fixación e cebolas con 

raíces.  
 

UNIDADE 5. A REPRODUCIÓN SEXUAL NOS ANIMAIS E NAS PLANTAS 
 

OBXECTIVOS  
1.- Comprender os principais procesos da reprodución sexual no reino animal. 
2.- Comprender os principais procesos da reprodución sexual nas espermatófitas. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Aprender os sistemas o aparatos que forman os gametos para a reprodución sexual nos animais. 

b) Coñecer o mecanismo da fecundación. 

c) Entender o desenvolvemento embrionario. 
d) Entender o desenvolvemento postembrionario. 
e) Aprender os sistemas o aparatos que forman os gametos para a reprodución sexual nas espermatófitas.  
f) Coñecer os mecanismos de polinización, fecundación e formación da semente. 
g) Coñecer os mecanismos de dispersión e a xerminación das sementes. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● A reprodución sexual nos animais. 
● A fecundación. O desenvolvemento embrionario. O desenvolvemento postembrionario. 
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● A reprodución nas plantas espermatófitas. 
● A polinización. A fecundación e a formación da semente. A dispersión das sementes e a xerminación. 
● A reprodución das plantas e a biotecnoloxía. Tipos de ciclos biolóxicos 
 

Procedementos 

● Interpretar esquemas sobre o desenvolvemento embrionario de animais. 
● Debuxar ciclos reprodutores de vexetais. 
● Realizar unha investigación sobre a obtención de plantas in vitro e outra de obtención de clons vexetais. 
● Ler textos científicos ou de divulgación sobre a biotecnoloxía e as súas aplicacións. 

 

Actitudes 
● Valoración da importancia da reprodución para a conservación da vida na Terra. 
● Reflexión sobre os aspectos positivos e negativos da biotecnoloxía. 
● Valoración do traballo en equipo para levar a cabo investigacións. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer as diferentes características que rodean a perpetuación da vida tanto en animais como en plantas 

(competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico). 

● Analizar as dimensións que poden alcanzar na sociedade a biotecnoloxía e as súas aplicacións (competencia 
social e cidadá). 

● Manexar correctamente o vocabulario científico relacionado coa perpetuación da vida animal e vexetal que aparece ao 
longo do desenvolvemento da unidade (competencia en comunicación lingüística). 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Da mesma maneira que vimos na unidade anterior, dentro das funcións que caracterizan a un ser vivo, as de 

reprodución non son imprescindibles para a vida dun individuo, pero con todo non existiría vida se non existise a 
reprodución, que é transcendental para a conservación e evolución das especies. Remarcar este feito axudará a 
motivar os estudantes para o estudo deste bloque. 

 

● Para aprender a reprodución sexual en animais é recomendable usar esquemas claros e exemplos, para diferenciar as 
distintas fases do ciclo reprodutor, como tamén as dos desenvolvementos embrionario e postembrionario. 

 

● Usar exemplares de flores, froitos e sementes diferentes axudará a aprender a anatomía e fisioloxía da reprodución 
nas espermatófitas. Mellor aínda se se utilizan lupas binoculares e microscopio para observar os órganos máis 
pequenos como o pole, ovarios etc. 

 

● Por último, poderíamos realizar debates sobre os aspectos socioeconómicos e/ou éticos que presenta a biotecnoloxía 
e as súas aplicacións. 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Esquemas, transparencias e láminas de diferentes etapas de desenvolvemento en animais. 
● Esquemas, transparencias e fotografías de diferentes etapas de desenvolvemento en vexetais. 
● Lupas binoculares, flores, froitos e sementes diversas. 
● Textos científicos ou de divulgación sobre a biotecnoloxía e as súas aplicacións.  

 
UNIDADE 6. A BIODIVERSIDADE 
 

OBXECTIVOS  
1.- Afondar e valorar no concepto completo de biodiversidade. 
2.- Coñecer a dimensión taxonómica da biodiversidade. 
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3.- Coñecer as dimensións xenética e ecolóxica da biodiversidade. 
4.- Coñecer a biodiversidade en España. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Comprender os principais compoñentes da biodiversidade. 
b) Entender o concepto de especie. 

c) Entender o concepto de xen. 
d) Aprender o concepto de mutación e distinguir os seus principais tipos e as causas que as producen. 
e) Diferenciar ecosistema e hábitat. 
f) Identificar as especies máis representativas dos distintos ambientes españois. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● A biodiversidade. Diversidade taxonómica e a súa medida 
●. A especie. O endemismo. 
● Diversidade xenética e a súa medida. O xen. A mutación. 
● Diversidade de ecosistemas e a súa medida. O ecosistema. O hábitat. 
● A biodiversidade en España. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. 
 

Procedementos 

● Caracterizar a variedade específica. 
● Caracterizar a variabilidade e variedade de xenes e as súas agrupacións. 
● Caracterizar a variedade de ecosistemas 
● Recoñecer as especies máis representativas de diferentes ambientes fundamentalmente españois. 
● Ler lexislación medioambiental. 
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Actitudes 
● Tomar conciencia da necesidade de preservar a biodiversidade. 
● Apreciación da rica biodiversidade española. 
● Valorar a cooperación internacional como ferramenta insubstituíble á hora de traballar para o desenvolvemento 

sustentable do medio ambiente. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

● Coñecer os diferentes ámbitos que caracterizan o concepto de biodiversidade (competencia no coñecemento e a 
interacción co mundo físico). 

● Utilizar diferentes ferramentas matemáticas para o estudo da biodiversidade: estimacións, medias, índices etc. 
(Competencia matemática). 

● Determinar unha responsabilidade global para preservar a biodiversidade mundial e analizar as dimensións que pode 
alcanzar na sociedade a súa perda (competencia social e cidadá). 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Esta unidade debe conseguir que os estudantes constrúan o concepto completo de biodiversidade, que vexan a súa 

dimensión taxonómica, a súa dimensión xenética e a súa dimensión ecosistémica. 
 

● Outro dos elementos importantes da unidade é a determinación da medida dos tres compoñentes da biodiversidade, 
iso vainos ofrecer a posibilidade de comparar diferentes enclaves. 

 

● Complementando o estudo dos tres aspectos da biodiversidade aparecen conceptos que van ser moi importantes para 
o alumno; aproveitando o estudo taxonómico da biodiversidade aparecen tanto o concepto de especie como o de 
endemismo; estudando o seu compoñente xenético aparecen os conceptos de xene e de mutación e traballando o 
compoñente ecosistémico aparecen tanto o concepto de ecosistema como o de hábitat. Sería moi importante que 
quedasen ben claros todos eles. 

 

● Debemos intentar que os nosos alumnos valoren realmente a rica biodiversidade española. Deberíamos mostrar 
dalgunha forma un completo repaso a diferentes tipos de especies e de ecosistemas que se albergan dentro da 
xeografía nacional. Seguramente iso facilitaríalles unha visión aínda máis ampla da nosa biodiversidade. 

 

● Para finalizar o desenvolvemento da unidade, os alumnos poderían buscar lexislación medioambiental que fixese 
referencia a algún aspecto do tema e con todo iso realizar un debate que tratase sobre a responsabilidade global que 
ten o home sobre a preservación da biodiversidade comentando ademais os potenciais problemas que comporta a súa 
continua diminución. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● transparencias, fotografías e debuxos de especies e ecosistemas fundamentalmente nacionais. 
● Documentais sobre espazos naturais fundamentalmente nacionais. 
● Lexislación medioambiental, xa sexa a escala local, provincial, autonómica, nacional, europea ou mundial e que faga 

referencia a aspectos desenvolvidos ao longo da unidade.  
 

UNIDADE 7. A ORIXE E A EVOLUCIÓN DA VIDA 
 

OBXECTIVOS  
1.- Afondar no coñecemento da orixe da vida. 
2.- Comprender e analizar as teorías evolucionistas máis importantes. 
3.- Coñecer os principais argumentos existentes a favor da evolución. 
4.- Coñecer os mecanismos mediante os que se orixinan novas especies. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Coñecer a orixe da vida. 
b) Diferenciar os argumentos utilizados por teorías fixistas e evolucionistas. 
c) Saber comparar as teorías de Lamarck e Darwin. 
d) Enunciar os puntos principais da teoría sintética da evolución. 
e) Interpretar datos relativos aos diversos argumentos a favor da evolución. 
f) Coñecer como se establecen as relacións de parentesco evolutivo. 

g) Comprender os procesos de especiación. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● Orixe da vida. Síntese prebiótica e fontes hidrotermais. 
●. Concepto de evolución biolóxica. Fixismo e preevolucionismo. 
● Transformismo ou lamarckismo. Críticas. Darwinismo. A selección natural. 
● A teoría sintética da evolución. Cara a unha nova síntese: o neutralismo e o puntualismo. 
● Argumentos a favor da evolución. Rexistro fósil. Distribución xeográfica. 

● Desenvolvemento embrionario. Anatomía comparada. Bioloxía molecular. A especiación. 

 

Procedementos 
● Caracterizar todas as ideas sobre a orixe da vida. 
● Comparar as explicacións sobre a evolución de determinados organismos desde os puntos de vista lamarckista e 

darwinista. 
● Realizar estudos sobre adaptacións. 
● Levar a cabo pequenas investigacións sobre os diferentes argumentos a favor da evolución. 
● Recoñecer factores de illamento reprodutivo entre especies coñecidas. 
● Establecer procedementos de contraste de hipóteses. 
● Ler textos científicos sobre a orixe da vida e sobre a súa evolución, tanto non evolucionistas como evolucionistas. 

● Debater sobre a relación histórica entre a ciencia e as crenzas persoais ou entre o que é ou non é científico. 

 

Actitudes 
● Apreciación da importancia que tiveron as diferentes teorías sobre a orixe da vida e a súa evolución na construción do 

paradigma actual. 
● Valoración da evolución biolóxica como responsable da aparición e desaparición de especies. 
● Valoración da importancia do contexto histórico na elaboración de teorías científicas. 
● Avaliar o proceso mediante o que se desenvolven as teorías científicas. 
● Reflexión sobre a provisionalidade das mesmas. 
● Asimilar os criterios de diferenciación entre o non científico, o pseudocientífico e o científico. 
● Apreciación dos procedementos de contraste de hipóteses. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer as diferentes teorías que intentan explicar a orixe e a evolución da vida (competencia no coñecemento e a 

interacción co mundo físico). 

● Recoñecer que ao longo da historia se produciron determinados debates que foron esenciais para o avance da 
ciencia e tiveron unha gran repercusión na sociedade (competencia social e cidadá). 
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● Analizar de forma razoada que o coñecemento da natureza se constrúe ao longo da vida grazas á incorporación da 

información que procede dunha propia experiencia persoal (competencia para aprender a aprender). 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Esta unidade representa unha magnífica ocasión para comprender e valorar como se constrúe a ciencia e como 

realizan o seu traballo os científicos. 
 

● O desenvolvemento histórico das teorías sobre a orixe da vida e a diversidade biolóxica permite facer fincapé en como 
tanto a orixe como a evolución da vida non foron admitidos pola comunidade científica, senón ata hai moi pouco 
tempo. Convén reflexionar sobre a enorme influencia que exerceron as crenzas relixiosas na aceptación das ideas 
evolutivas, influencia que se mantén nalgunhas comunidades. Eminentes científicos dos séculos XVIII e XIX, influídos 
pola súa época, interpretaron literalmente a Biblia, dando lugar ás teorías fixistas e catastrofistas sobre a diversidade 
biolóxica. 

 

● A primeira teoría evolucionista, o transformismo de Lamarck, aínda que se basea na observación superficial dos feitos 
é, con todo, moi intuitiva. Isto convértea nunha teoría fácil de entender e cun gran poder explicativo, polo que se 
constitúe en idea previa moi xeneralizada. Hai que insistir nas críticas fundamentais que se fan a esta teoría, ilustrando 
casos evidentes nos que se demostre que os caracteres adquiridos durante a vida dun organismo non son herdables. 

 

● É importante resaltar como influíu en Darwin o seu medio social, cultural e científico, ao interpretar as observacións 
realizadas durante a súa viaxe no Beagle. Estas últimas convertéronse en importantes argumentos favorables para 
construír a teoría da evolución por selección natural. Cómpre destacar como outro científico, Alfred Wallace, chegou a 
similares conclusións de forma independente. Os puntos escuros da selección natural, relativos á orixe das variacións e 
aos mecanismos da herdanza, debéronse a que Darwin non chegou coñecer os traballos de Mendel. 

 

● Convén incidir na importante achega da xenética para a aceptación universal da teoría sintética da evolución, 
recordando os conceptos de mutación e recombinación xenética como fontes de variabilidade xenotípica e fenotípica, 
e en como, a pesar da universal aceptación da evolución, existen aínda algúns feitos non explicados que 
previsiblemente levarán no futuro cara a unha nova síntese. 

 

● Durante o desenvolvemento dalgunha clase podémonos dedicar a ler textos científicos sobre a orixe da vida e sobre 
evolución, tanto de teorías non evolucionistas como evolucionistas. 

 

● Para reforzar diferentes conceptos podemos estudar esquemas anatómicos para determinar adaptacións, realizar 
estudos de anatomía comparada, estudar e comparar fósiles cos seus descendentes actuais e usar esquemas de 
evolución filoxenética de determinados grupos, incluíndo o rexistro fósil. 

 

● Nalgún momento podemos proxectar documentais didácticos sobre a orixe da vida ou a evolución. 
 

● Esta unidade debe conseguir que os estudantes reforcen o concepto biolóxico de especie, pode que a partir de ideas 
previas fixistas. Débese insistir en que a evolución é a responsable da aparición de novas especies e a desaparición 
doutras non adaptadas ás condicións do medio. Para a introdución de conceptos novos ligados á especiación, 
xeralmente non vistos u oídos antes polos alumnos, débense utilizar exemplificacións o máis claras e próximas a eles 
para establecer ancoraxes cognitivas onde poidan realizar as conexións conceptuais necesarias. 

 

● Podemos realizar un debate sobre a relación entre a ciencia e as crenzas persoais ou sobre a demarcación entre o 
científico e o non científico. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Textos científicos de Spallanzani, Oparin, Haldane, Miller, Linneo, Cuvier, Lamarck, Darwin, etc. 
● Documentais sobre a orixe da vida ou a evolución. 
● Debuxos, esquemas e transparencias de diferentes organismos que presenten adaptacións claramente definidas 
● Esquemas de órganos homólogos e análogos. 
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● Esquemas filoxenéticos dalgúns grupos 
● Fósiles de diferentes organismos. 
 

UNIDADE 8. A CLASIFICACIÓN DOS SERES VIVOS 
 

OBXECTIVOS  
1.- Desenvolver os procedementos de clasificación das especies. 
2.- Describir as principais características diferenciais dos cinco reinos taxonómicos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Coñecer os principais criterios de clasificación das especies. 
b) Aprender as principais características dos cinco reinos taxonómicos. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● A clasificación das especies. Taxon e taxonomía. 
● Clasificación e filoxenia. Os tres dominios. 
● Os cinco reinos. Características fundamentais: – Reino Monera. – Reino Protoctista. – Reino Fungos. – Reino Vexetal. – 

Reino Animal. 
 

Procedementos 
● Elaborar árbores filoxenéticas. 
● Clasificar algunhas especies coñecidas. 
● Caracterizar algunhas especies en función do tipo en que se inclúen. 
 

Actitudes 
● Valoración da necesidade da taxonomía para estudar a biodiversidade e dos problemas que, ás veces, suxire a súa aplicación. 

● Estimación de que a clasificación das especies non é unha cuestión científica pechada, senón que estivo, está e estará 
sometida a modificacións por parte da comunidade científica. 

● Tomar conciencia da necesidade de preservar a biodiversidade. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer os distintos grupos de seres vivos existentes permite analizar e comprender mellor o medio natural 

(competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico). 
● O uso da linguaxe específica da taxonomía contribúe a desenvolver destrezas para a comunicación (competencia en 

comunicación lingüística). 
● A busca de información a consulta de páxinas web que facilitan a aprendizaxe autónoma (competencia para aprender a 

aprender). 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Os criterios de clasificación que adoitan aplicar os nosos alumnos de forma intuitiva son morfolóxicos. É preciso facer 

ver a necesidade de utilizar outros criterios como a xenealoxía ou ascendencia común que se pode establecer con 
estudos de anatomía comparada, presenza de órganos homólogos, análise embriolóxica e semellanza nas secuencias 
de aminoácidos en proteínas ou nucleótidos en ácidos nucleicos. 

 

● Realizar diagramas ramificados e árbores filoxenéticas e interpretar outros xa elaborados axudará a entender as 
relacións de parentesco entre diferentes grupos. 
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● Utilizar fotografías, debuxos ou esquemas anatómicos para determinar filoxenias. 
 

● Realizar exercicios de clasificación de determinadas especies coñecidas por eles facilitaralles a aprendizaxe da 
taxonomía. 

 

● A clasificación de especies pertencentes aos distintos reinos é imprescindible para determinar as súas 
características diferenciais, para iso podemos empregar exemplares ou fotografías, diapositivas e esquemas para 
clasificar especies vivas ou fósiles e caracterizar os cinco reinos. 

 

● A proxección de documentais sobre espazos naturais protexidos axudará a que o alumnado adquira unha visión de 
conxunto da enorme riqueza biolóxica da Terra e da existencia de numerosos endemismos, o que facilitará de novo a 
visión positiva da biodiversidade e volveremos a insistir na necesidade inescusable da súa preservación. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Diagramas ramificados e árbores filoxenéticas de diferentes taxons. 
● Fotografías, debuxos e esquemas anatómicos de diferentes especies. 
● Exemplares de cunchas, fósiles e plantas de herbario. 
● Claves dicotómicas. 
● Documentais sobre espazos naturais. 
 

UNIDADE 9. A OBTENCIÓN DOS NUTRIENTES NOS VEXETAIS 
 

OBXECTIVOS  
1.- Aprender que un ser vivo é un sistema biolóxico que intercambia materia e enerxía co medio grazas ao proceso de 

nutrición. 
2.- Coñecer os mecanismos de incorporación de nutrientes inorgánicos. 
3.- Coñecer os procedementos de transporte do zume bruto e o elaborado. 
4.- Comprender os procesos que interveñen na fotosíntese e a importancia biolóxica que teñen. 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Saber caracterizar un ser vivo como sistema. 
b) Comprender os principais procesos de incorporación de nutrientes nos vexetais. 
c) Describir a circulación dos nutrientes nos vexetais. 
d) Comprender os procedementos de intercambio de gases nos vexetais. 

e) Enunciar os procesos fundamentais de que consta a fotosíntese. 
f) Coñecer e valorar a importancia biolóxica da fotosíntese. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● Nutrición. Proceso de intercambio de materia e enerxía. Procesos implicados. 
● A incorporación de nutrientes nos vexetais. O transporte do zume bruto. 
● O intercambio de gases nos vexetais.. 
● Concepto de fotosíntese. Importancia biolóxica. Factores ambientais que inflúen na fotosíntese. 
● O transporte do zume elaborado. Outras formas de nutrición vexetal. 
● Destino dos produtos da fotosíntese. Anabolismo e catabolismo vexetal. 
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Procedementos 
● Relacionar a nutrición coa circulación de materia e enerxía nos ecosistemas. 
● Analizar esquemas da nutrición vexetal. 

● Deseñar experiencias como procedemento de contraste de hipótese. 

Actitudes 
● Valoración da importancia da nutrición para autoconservación dos seres vivos. 
● Valoración da necesidade da fotosíntese para o funcionamento da biosfera. 
● Estimación da importancia da contaminación atmosférica e hídrica para a nutrición e o desenvolvemento dos vexetais. 
● Apreciación dos efectos nocivos da deforestación. 

● Estimación do deseño de experiencias como un procedemento moi útil no traballo científico. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer os elementos fundamentais que gardan relación co proceso de fotosíntese (competencia no coñecemento e a 

interacción co mundo físico). 

● Recoñecer a importancia e a responsabilidade que ten a sociedade na prevención global da deforestación 
(competencia social e cidadá) e o papel que a título persoal xoga ou potencialmente podería xogar cada alumno 
ao respecto (autonomía e iniciativa persoal). 

● Analizar de forma razoada que no coñecemento da natureza inflúe a incorporación da información que procede da 
experimentación (competencia para aprender a aprender) 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Para diferenciar os conceptos de nutrición autótrofa e heterótrofa conviría recordar as relacións tróficas que se 

producen nos ecosistemas e os termos xa aprendidos de produtor, consumidor e descompoñedor. Usar esquemas de 
relacións tróficas e de circulación de materia nos ecosistemas para situar a nutrición vexetal nese contexto. En canto 
aos procesos implicados na nutrición, poderíase realizar un cadro esquemático comparativo entre a nutrición animal e 
a vexetal. 

 

● Recordar conceptos físico–químicos, como ósmose, tensión, adhesión e cohesión, sería útil antes de abordar a 
incorporación, o intercambio e o transporte de nutrientes nos vexetais. 

 

● Repasar os principais tecidos implicados na nutrición vistos na unidade 3. 
 

● Poderíase ilustrar o funcionamento dos estomas observando preparacións microscópicas de epiderme de folla de 
cebola en condicións hipo e hipertónicas. 

 

● Diagnosticar ideas previas relativas á fotosíntese faise necesario para conseguir a aprendizaxe significativa deste 
proceso fundamental da nutrición dos vexetais. Para iso poderíaselle pedir aos estudantes que emitisen hipóteses 
sobre fenómenos ou problemas en relación coa fotosíntese. 

 

● Suxírese a posibilidade de recoñecer a presenza de amidón ou de graxas en determinados órganos vexetais para incidir 
no destino da materia orgánica. 

 

● Conviría ter a posibilidade de poder realizar outros deseños diferentes ademais do que se presenta no libro no 
apartado de “A ciencia e os seus métodos”. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Esquemas de cadeas e redes tróficas de ecosistemas. 
● Preparacións microscópicas ou imaxes dos tecidos vexetais implicados na nutrición. 
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● Microscopio, portas, cubres, agullas con mangos, cunquiñas de tinguidura, colorantes e follas de cebola. 
● Material de laboratorio necesario para realizar experiencias sobre intercambio de gases nos vexetais: cristalizadores, 

funís, tubos de ensaio, mistos, plantas en testos, láminas de plástico impermeable. 
● Material diverso para deseñar experiencias de contraste de hipótese 
 

UNIDADE 10. O PROCESAMENTO DO ALIMENTO NOS ANIMAIS 
 

OBXECTIVOS  
1.- Analizar o concepto de nutrición animal. 

2.- Coñecer a estrutura e o funcionamento dos principais modelos de aparatos dixestivos dos animais. 
3.- Coñecer a estrutura e o funcionamento dos principais modelos de aparatos circulatorios dos animais. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN  

a) Entender as diferenzas entre nutrición e alimentación. 

b) Diferenciar distintos modelos de aparatos dixestivos. 

c) Describir os principais procesos que interveñen na dixestión. 
d) Comprender os principais procedementos de transporte de nutrientes nos animais. 
e) Coñecer distintos modelos de aparatos circulatorios e de circulación. 
f) Comprender o funcionamento do corazón nos mamíferos. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● Concepto de nutrición animal. Aparatos implicados. 
● O proceso dixestivo. Modelos de aparatos dixestivos en invertebrados e vertebrados. 
● Inxestión do alimento. Tipos de dixestión. A dixestión nos vertebrados. Absorción intestinal e exestión. 
● O transporte de nutrientes.  
● Modelos de aparatos circulatorios e de circulación en invertebrados e vertebrados. 
● O funcionamento do corazón nos mamíferos. 
 

Procedementos 
● Recoñecer en esquemas xerais da nutrición animal os principais procesos implicados nela. 
● Recoñecer o camiño que seguen os alimentos desde que son inxeridos ata que os nutrientes procedentes deles son 

utilizados polas células. 
● Diferenciar os principais modelos de aparatos dixestivos. 
● Saber diseccionar os aparatos dixestivos dalgúns animais. 
● Relacionar as características anatómicas do corazón dun mamífero coas súas funcións. 

 

Actitudes 
● Valoración da dependencia directa ou indirecta que a nutrición animal ten da nutrición dos vexetais. 
● Valorar os efectos que pode ter para un organismo o mal funcionamento dalgún dos órganos implicados na nutrición. 
● Valorar o desenvolvemento de hábitos saudables para o correcto funcionamento dos aparatos dixestivo e circulatorio. 
● Apreciar a complexidade que alcanzaron evolutivamente os procesos dixestivos e circulatorios dos animais. 
● Valorar a utilidade dos procedementos experimentais na investigación científica. 

 



123 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

● Coñecer as principais características dos procesos de dixestión e circulación nos animais (competencia no 
coñecemento e a interacción co mundo físico). 

● Establecer a importancia que ten para a sociedade unha análise rigorosa e a súa posterior divulgación científica sobre a 
relación que se establece entre o desenvolvemento de certos hábitos saudables cun correcto funcionamento dos 
aparatos dixestivo e circulatorio humanos (competencia social e cidadá). 
● Manexar correctamente o amplo vocabulario científico traballado nos procesos dixestivos e circulatorios nos animais e 

moi especialmente nos nosos (competencia en comunicación lingüística). 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Malia que xa se trataron en niveis educativos anteriores, moitos estudantes seguen confundindo conceptos como 

alimentación e nutrición, excreción e exestión, e excreción e secreción. Os contidos desta unidade permiten insistir 
nas diferenzas entre eses conceptos incluídos nos procesos da nutrición animal. A elaboración de esquemas xerais e 
de mapas conceptuais que relacionen os distintos procesos que teñen lugar durante a nutrición axudará á 
comprensión dos mesmos. 

 

● Para determinar a necesidade da dixestión e a posibilidade de absorción pódese realizar unha experiencia sinxela 
utilizando un fragmento de tripa de porco (pódese adquirir en comercios de chacinería e en carnicerías): no seu 
interior póñense amidón e glicosa; métese en auga destilada e espérase un tempo. Despois analízase a presenza de 
compostos na auga. Observarase que a glicosa traspasou a membrana e non o fixo o amidón. 

 

● A aprendizaxe dos procesos de dixestión encimática favorecerase coa elaboración de esquemas que relacionen 
órganos produtores de encimas coa súa  secreción, substratos sobre os que actúan e produtos que se obteñen. 

 

● En canto ao estudo comparativo de aparatos dixestivos e circulatorios de animais, é recomendable empregar dúas 
estratexias que favorecen a súa aprendizaxe: realizar e estudar esquemas anatómicos de diferentes grupos e realizar 
diseccións de animais que se poden adquirir no mercado, como un mexillón, para os invertebrados, e un peixe, para os 
vertebrados e do corazón dun mamífero (porco ou vaca) relacionando as estruturas coas funcións que realizan. 

 

● No apartado de “Ciencia, tecnoloxía e sociedade” trátanse as ideas de Galeno e Harvey con respecto á circulación 
sanguínea. Débense poñer de relevo as diferenzas metodolóxicas que fan que as ideas galénicas sexan especulativas, 
mentres que as de Harvey son científicas. Podemos traballar con diferentes textos históricos para coñecer as primeiras 
ideas sobre o papel do sangue ou de calquera característica relacionada coa unidade. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Carteis, fotografías e diapositivas de modelos de aparatos dixestivos. 
● Carteis, fotografías e diapositivas de modelos de aparatos circulatorios. 
● Material de disección, billas de auga e gomas para estudar o corazón dun mamífero e os percorridos da sangue nel. 
● Material de disección para diseccionar mexillóns e peixes frescos adquiridos nun mercado. 
● Textos históricos de Galeno e William Harvey para determinar e analizar os procedementos utilizados por eles nos seus 

estudos anatómicos e fisiolóxicos. Tamén podemos analizar outros textos históricos que falen do papel do sangue ou 
de calquera característica relacionada coa unidade. 

 

UNIDADE 11. A UTILIZACIÓN DO ALIMENTO 
 

OBXECTIVOS  
1.- Aprender como se obtén a enerxía a partir dos nutrientes e como é utilizada polos seres vivos. 
2.- Analizar o rendemento enerxético dos alimentos 
3.- Coñecer como se produce a respiración nos distintos grupos de animais e nos vexetais. 

4.- Comprender os procesos de excreción nos animais e nos vexetais. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Diferenciar os procesos de utilización da enerxía nos animais e nos vexetais. 

b) Elaborar unha dieta equilibrada a partir de táboas de rendemento enerxético de alimentos e necesidades calóricas de 
individuos. 

c) Coñecer os diferentes modelos de respiración nos animais. 
d) Establecer a relación entre fotosíntese e respiración nos vexetais. 
e) Coñecer os principais procesos de excreción nos animais e nos vexetais. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● A obtención de enerxía e a utilización da mesma nos seres vivos.  

● O rendemento enerxético dos alimentos.  
● A respiración nos animais. 
● Modelos de respiración animal. Respiración cutánea, traqueal, branquial e pulmonar. 
● A respiración nos vexetais. Respiración e fotosíntese. 
● A excreción nos animais. Produtos de excreción. Sistemas excretores de invertebrados e vertebrados. 
● A excreción en vexetais. Produtos de excreción. 
 

Procedementos 

● Saber relacionar as actividades vitais dun ser vivo coas súas necesidades enerxéticas. 
● Saber elaborar unha dieta equilibrada a partir de táboas de rendemento enerxético de alimentos. 
● Debuxar esquemas dos diferentes órganos dos aparatos respiratorio e excretor dun vertebrado. 
● Deseñar experiencias para diferenciar os intercambios gasosos da respiración e a fotosíntese. 
● Recoñecer e saber controlar os distintos tipos de variables dunha experiencia. 

 

Actitudes 
● Valoración da respiración celular como o procedemento máis común de obtención de enerxía dos seres vivos. 
● Valoración da necesidade de adquirir hábitos alimenticios saudables en relación cunha dieta equilibrada. 
● Valorar os efectos nocivos dalgúns hábitos, como o consumo de tabaco, para os procesos respiratorios. 
● Apreciar a importancia da identificación e o control das variables na experimentación científica 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer as principais características dos procesos de respiración e excreción en plantas e animais (competencia no 

coñecemento e a interacción co mundo físico). 

● Establecer a importancia que ten para a sociedade unha análise rigorosa e a súa posterior divulgación científica 
sobre a relación que se establece entre dieta e saúde e entre o desenvolvemento de certos hábitos saudables 
cun correcto funcionamento dos aparatos respiratorio e excretor humanos (competencia social e cidadá). 

● Manexar correctamente o amplo vocabulario científico traballado nos procesos respiratorios e excretores nas plantas e 
animais e moi especialmente nos nosos (competencia en comunicación lingüística). 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Usar un esquema xeral  da nutrición para localizar os procesos de respiración e excreción. 
 

● Unha idea fundamental desta unidade é como conseguen os seres vivos cubrir as súas necesidades enerxéticas. O 
estudo das reaccións de degradación dos nutrientes, xunto coa importancia do ATP como moeda de intercambio 
enerxético, axudará a comprender a necesidade dos sistemas respiratorio e excretor, así como as súas funcións. 



125 

 
 

● Para sacar partido do estudo do rendemento enerxético dos alimentos, convén recordar o concepto de dieta 
equilibrada e incidir na necesidade de adquirir hábitos alimenticios saudables. Podemos utilizar táboas de rendemento 
enerxético e valor nutritivo de alimentos. 

 

● Sobre a respiración adoitan existir ideas previas erróneas. unhas están relacionadas cos conceptos de ventilación, 
intercambio gasoso e respiración celular. Hai que insistir en que os dous primeiros mecanismos son imprescindibles 
para que se produza o terceiro, que é a verdadeira finalidade da respiración. Outras refírense á respiración dos 
vexetais. Adoita haber confusións, neste nivel incluso, respecto á respiración vexetal e a fotosíntese, e cando se 
producen unha e outra. Experiencias sinxelas de laboratorio con plantas, relativas a intercambios gasosos, axudarán a 
reconstruír esas ideas previas. 

 

● A axuda de esquemas, debuxos e fotografías de animais de diferentes grupos faise moi útil para entender os distintos 
modelos de intercambio gasoso que existen, e a súa relación co hábitat do organismo. 

 

● Se a respiración é un proceso imprescindible para calquera organismo, tanto animal como vexetal, a excreción ten 
distinto grao de necesidade en animais e vexetais e diferentes procedementos tamén. Resaltar esas diferenzas 
facilitará a comprensión das organizacións animal e vexetal. 

 

● Poderíamos diseccionar algún vertebrado para estudar os seus aparatos respiratorio e excretor. 
 

● Conviría, por último, levar á práctica algún deseño experimental sinxelo, diferente ao que se propón ao final da 
unidade no apartado de “A ciencia e os seus métodos”, como aplicación da aprendizaxe da identificación e o control 
das variables nos experimentos. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Táboas de rendemento enerxético e valor nutritivo de alimentos. 
● Carteis, diapositivas o transparencias de diferentes modelos de aparatos respiratorios de animais. 
● Material de disección, peixes do mercado, polo (coas súas vísceras), coello... 
● Material de laboratorio, lámpadas, auga e plantas para realizar experiencias de intercambios gasosos.  
● Montaxes de experiencias sinxelas para identificar e controlar variables. 
 

UNIDADE 12. COORDINACIÓN E LOCOMOCIÓN 
 

OBXECTIVOS  
1.- Analizar a necesidade do funcionamento integrado dos sistemas de coordinación nervioso e hormonal. 
2.- Distinguir os principais compoñentes do sistema nervioso e afondar sobre o seu funcionamento. 
3.- Aprender as principais características do sistema hormonal dos animais e o seu funcionamento. 

4.- Aprender os mecanismos de regulación hormonal dos vexetais. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Identificar os mecanismos de integración entre o sistema nervioso e o hormonal 
b) Coñecer os compoñentes do sistema nervioso e os mecanismos de transmisión do impulso nervioso. 

c) Identificar os distintos tipos de sistemas nerviosos e o seu funcionamento. 
d) Distinguir os sistemas endócrinos dos animais e os mecanismos de regulación hormonal. 
e) Recoñecer os procesos de regulación hormonal nos vexetais. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 
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● Control nervioso e hormonal. Funcionamento integrado. Os compoñentes do sistema nervioso. 
● Transmisión do impulso nervioso. O sistema nervioso en invertebrados e vertebrados. 
● Funcionamento do sistema nervioso. Os receptores. Tipos. 
● O aparato locomotor. O esqueleto e os músculos. A locomoción animal. 
● O sistema endócrino en invertebrados e vertebrados. A regulación hormonal nos animais. 
● As hormonas vexetais. Respostas dos vexetais aos estímulos. 
 

Procedementos 
● Recoñecer en fotografías microscópicas as principais estruturas dunha neurona e dunha sinapse. 
● Debuxar o encéfalo dun mamífero e indicar as súas principais estruturas a partir da súa disección. 
● Distinguir nun esquema mudo os principais órganos do sistema nervioso e os principais elementos do aparato 

locomotor. 
● Construír esquemas da regulación hormonal dalgunhas funcións dos animais ou das persoas. 
● Extraer conclusións e elaborar informes de investigacións sinxelas sobre tropismos en vexetais. 

 

Actitudes 
● Valoración da importancia dos sistemas de coordinación e locomoción para a supervivencia dos organismos. 
● Reflexionar sobre os efectos nocivos do consumo de drogas sobre o sistema nervioso. 
● Interese pola adquisición de hábitos saudables que axuden ao bo funcionamento do sistema nervioso. 
● Comprensión e respecto cara ás persoas afectadas por enfermidades relacionadas cos sistemas de coordinación e 

locomoción. 
● Valoración crítica dos efectos que pode ter a utilización artificial de hormonas na agricultura e na gandaría. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer as principais características dos procesos de coordinación e locomoción nas plantas e nos animais 

(competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico). 
● Establecer a importancia que ten para a sociedade unha análise rigorosa e a súa posterior divulgación científica sobre a 

relación que se establece entre o desenvolvemento de certos hábitos saudables cun correcto funcionamento tanto do 
aparato locomotor como do sistema nervioso humano (competencia social e cidadá). 

● Manexar correctamente o amplo vocabulario científico traballado na locomoción, na regulación nerviosa e na regulación 
hormonal nas plantas e animais e moi especialmente nos nosos (competencia en comunicación lingüística). 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Para comprender a necesidade do funcionamento integrado dos sistemas de coordinación nerviosa e hormonal nos 

animais, sería útil exemplificar algún caso en que isto non sucedese e analizar as consecuencias que tería para a vida 
do organismo. 

 

● En relación co funcionamento do sistema nervioso conviría usar, ademais de esquemas e debuxos, fotografías de 
neuronas ao microscopio óptico e fotografías de sinapse ao microscopio electrónico. A complexidade evolutiva do 
sistema nervioso está en relación coa complexidade funcional dos organismos. Pódese exemplificar este feito poñendo de 
manifesto a capacidade sensorial dun molusco e compararse coa dun vertebrado, por exemplo. A utilización e o manexo 
de carteis, fotografías e manequíns clásicos axudarán a aprender a anatomía dos sistemas nerviosos de diferentes grupos 
de animais. Suxírese, ademais, a disección do encéfalo dun mamífero (cordeiro ou porco). 

 

● Podemos tamén utilizar carteis, fotografías e manequíns clásicos para axudar a aprender a anatomía do aparato 
locomotor de diferentes grupos de animais. 

 

● O estudo desta unidade ofrece unha boa ocasión para facer fincapé na necesidade duns hábitos saudables para o bo 
funcionamento tanto do aparato locomotor como do sistema nervioso, destacando os efectos nocivos que poden producir o 
consumo de drogas sobre este último. 
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● A elaboración de esquemas e mapas conceptuais que representen a produción de hormonas nos seus correspondentes 
órganos, así como as funcións que aquelas controlan, é un exercicio que axuda a visualizar de forma conxunta o 
funcionamento do sistema hormonal. 
 

● Podemos realizar pequenos traballos de investigación sobre a coordinación hormonal nos vexetais e redactar un 
informe ao respecto. 

 

● Realizar experiencias sinxelas de tropismos en vexetais permite percibir de forma palpable os mecanismos de 
coordinación neles. 

 

● Agora podería ser un bo momento para mostrar un documental didáctico sobre os sistemas de coordinación e o seu 
funcionamento ou documentais nos que aparezan outros sistemas xa que repasamos neste bloque todos os procesos 
necesarios para o mantemento da vida. 

 

● Por último, no apartado de “Ciencia, tecnoloxía e sociedade”, conviría analizar, mediante o uso de artigos xornalísticos, 
os efectos indirectos que produce nas persoas o uso ilegal de hormonas para o engorde artificial do gando. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Microfotografías electrónicas de neuronas e outras estruturas do tecido nervioso. 
● Carteis, fotografías e manequíns clásicos sobre a anatomía do aparato locomotor e do sistema nervioso de diferentes 

grupos de animais. 
● Material de disección, encéfalo de cordeiro ou porco, formaldehido, papel e lapis para debuxar as súas partes. 

● Caixas de cartón, tesoiras, plantas en testos ou sementes xerminadas para realizar experiencias sobre tropismos. 

● Cartolinas e rotuladores de cores para elaborar carteis sobre coordinación hormonal e procesos de 
retroalimentación. 

● Documentais didácticos sobre a coordinación nos animais e vexetais ou sobre outros sistemas. 
● Textos xornalísticos sobre a utilización das hormonas na agricultura e na gandaría. 
 

UNIDADE 13. COÑECER A TERRA E DESCUBRIR O SEU PASADO 
 

OBXECTIVOS  

1.- Coñecer a evolución das ideas sobre a idade da Terra e os factores que as condicionaban. 
2.- Analizar os mecanismos cos que podemos investigar que ocorreu no pasado xeolóxico terrestre. 

3.- Comprender e aplicar os métodos de datación relativa. 
4.- Comprender e aplicar os métodos de datación absoluta. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Valorar algúns dos métodos utilizados historicamente para determinar a idade da Terra. 

b) Reconstruír o pasado xeolóxico aplicando o principio do actualismo. 

c) Determinar paleoambientes sedimentarios a partir de litofacies e biofacies. 

d) Interpretar a polaridade de series de estratos aplicando os criterios axeitados. 

e) Ordenar cronoloxicamente os acontecementos representados en cortes sinxelos. 
f) Determinar os anos de antigüidade de distintos materiais coa aplicación de métodos de datación absoluta. 
 

CONTIDOS 



128 

 
Conceptos 

● A Xeoloxía. Ideas clave. 

● Escalas temporal e espacial en Xeoloxía. 

● Os cambios xeolóxicos e as súas pegadas. Principio do actualismo. 
● Métodos de datación relativa. Principios fundamentais de datación. 
● Teito e muro. Criterios de polaridade. Descontinuidades estratigráficas: concordancias e discordancias. 
● Principio de sucesión de acontecementos. Métodos de datación absoluta. 
● Concepto de fósil. Proceso de fosilización. Información que proporcionan os fósiles. Facies. 
 

Procedementos 
● Aplicar o principio do actualismo para reconstruír o pasado xeolóxico. 
● Deducir ambientes de sedimentación antigos a partir dos fósiles que conteñen determinadas rochas. 
● Interpretar a polaridade de series de estratos aplicando os criterios adecuados. 
● Recoñecer diferentes tipos de discordancias nos cortes xeolóxicos sinxelos. 
● Realizar exercicios de aplicación de métodos de datación radiométricos e outros métodos de idade absoluta. 

 

Actitudes 
● Curiosidade e interese por coñecer a historia da Terra. 
● Valoración dos fósiles como axuda fundamental para coñecer o pasado terrestre. 
● Valoración da enorme utilidade dos principios xeolóxicos para a reconstrución xeolóxica histórica. 
● Reflexionar sobre a influencia que a ideoloxía e as crenzas persoais poden ter sobre as teorías científicas. 
● Desmitificación da figura prototípica do científico. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

● Coñecer os acontecementos ocorridos no pasado do planeta Terra (competencia no coñecemento e a interacción co 
mundo físico). 

● Analizar como un científico ten tamén formas específicas para a busca, recollida, selección, procesamento e 
presentación da información (competencia no tratamento da información e competencia dixital). 
● Comprender a importancia que ten para o desenvolvemento da ciencia a presenza social de persoas formadas cun 

espírito crítico, que sexan capaces de cuestionar os dogmas e enfrontarse aos prexuízos (autonomía e iniciativa 
persoal). 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Convén comezar a unidade recordando un concepto fundamental: o de cambio xeolóxico. O método de análise básica 

é o principio do actualismo, que permite deducir os procesos que ocorreron no pasado a partir do estudo do que hoxe 
acontece. Podemos utilizar diferentes exemplificacións do mesmo. 

 

● Unha das pegadas máis relevantes son os fósiles. Por iso se debe estudar que son, como se orixinan e a información 
que achega o seu estudo. Aínda que os alumnos teñen unha idea do que é un fósil, non ocorre así co proceso de 
fosilización, polo que é aconsellable traballar contextualizadamente con fósiles: para comprender como se formaron a 
partir de restos de seres vivos que quedaron enterrados en sedimentos que, tras diversos procesos de diaxénese, 
orixinaron as rochas nas que aparecen. Propón investigacións de reconstrución de paleoambientes de formación de 
rochas. 

 

● As ideas que o alumnado adoita posuír sobre a idade da Terra xeralmente son de cronoloxía curta, ligada á percepción 
temporal a escala humana. Débese tratar este apartado cunha perspectiva histórica, o que facilitará a aprendizaxe. Os 
datos fundamentais que facilitaron os cálculos que se aceptan hoxe foron proporcionados polos métodos de datación 
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absoluta radioactivos; por iso se debe facer fincapé neles, a pesar da súa complexidade, que se pode facer accesible 
usando analoxías e modelos interpretativos. 

 

● Para ordenar temporalmente os sucesos é necesario empregar métodos de datación. Comézase cos métodos de idade 
relativa, máis comprensibles e intuitivos, ademais de ser os primeiros que se utilizaron historicamente. A comprensión 
dos principios básicos da horizontalidade e da superposición dos estratos, coas excepcións producidas por inversión 
tectónica e os criterios de polaridade que axudan a salvalas, así como a sucesión de acontecementos, facilítase 
utilizando exemplificacións gráficas que os alumnos poidan interpretar facilmente. Podemos interpretar cortes 
xeolóxicos sinxelos que inclúan inversións e criterios de polaridade e cos que poidamos reconstruír secuencias de 
acontecementos. 

 

● Da conxunción dos datos de idade relativa e absoluta conclúese coa definición de tempo xeolóxico e a súa división en 
unidades, das que se deben aprender as principais. 

 

● En “Ciencia, tecnoloxía e sociedade” trátase o desenvolvemento histórico das ideas sobre a idade da Terra, exemplo 
magnífico das influencias que a ideoloxía persoal e as crenzas exercen sobre as teorías científicas. Pódese aproveitar 
tamén para resaltar o valor das controversias para o avance e desenvolvemento da ciencia. Tamén se pode traballar 
con textos históricos relacionados coa idade da Terra. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Colección de cortes xeolóxicos co nivel adecuado de complexidade. 
● Rochas con litofacies moi características. 
● Colección dos fósiles guía máis importantes. 
● Folios divididos por liñas en porcións proporcionais a 1/2 para explicar os métodos radiométricos. 
● Selección de textos históricos sobre a idade da Terra. 
● Táboa da división do tempo xeolóxico. 
 

UNIDADE 14. A ORIXE E A ESTRUTURA DA TERRA 
 

OBXECTIVOS  

1.- Aprender os principais métodos de estudo directo do interior terrestre. 

2.- Aprender os principais métodos de estudo indirecto do interior terrestre. 
3.- Representar a estrutura interna da Terra desde dous enfoques: xeoquímico e dinámico. 
4.- Analizar os datos que resultan da aplicación dos métodos de estudo. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Relacionar a información obtida a partir de datos directos con algunhas características do interior terrestre. 
b) Interpretar gráficas de propagación de ondas sísmicas. 
c) Relacionar as variacións de velocidade das ondas sísmicas coa existencia de descontinuidades sísmicas. 
d) Relacionar a información obtida a partir de datos indirectos xeotérmicos, magnéticos e astronómicos con algunhas 

características do interior terrestre. 

e) Caracterizar as principais unidades xeoquímicas e dinámicas do interior terrestre. 

f) Valorar a consistencia relativa dos datos que achegan os distintos métodos utilizados para determinar a estrutura e 
composición do interior terrestre. 

 

CONTIDOS 

Conceptos 
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● A orixe do sistema solar. Formación da Terra e da Lúa. 
● Algúns datos directos sobre o interior terrestre: minas, sondaxes e volcáns. 
● Masa e densidade terrestres. 
● Sismos e ondas sísmicas: tipos e traxectorias. As descontinuidades sísmicas. 
● A temperatura do interior terrestre. O campo magnético terrestre. Os meteoritos. 
● Unidades xeoquímicas. Unidades dinámicas. 
● Concepto e utilidade das teorías científicas. 
 

Procedementos 
● Realizar cálculos numéricos para determinar a densidade media da Terra, a súa masa e o seu gradiente xeotérmico. 
● Interpretar sismogramas e resolver exercicios relativos á propagación das ondas sísmicas. 
● Debuxar a estrutura interna da Terra a partir dos datos de velocidades de propagación das ondas sísmicas. 
● Interpretar gráficas de distribución de temperaturas, densidades e velocidades de ondas sísmicas no interior terrestre. 
● Realizar unha pequena investigación, utilizando procedementos análogos aos científicos que se estudan nesta unidade, 

para determinar a estrutura interna dun planeta hipotético. 

 

Actitudes 
● Valoración das limitacións da ciencia para o estudo do interior terrestre. 
● Valoración dos datos proporcionados polos diferentes métodos indirectos. 
● Interese polos métodos da ciencia para resolver o problema da estrutura interna da Terra. 
● Estimación do valor das teorías científicas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

● Analizar as potenciais causas que deron lugar á orixe da Terra e coñecer a súa estrutura interna (competencia no 
coñecemento e a interacción co mundo físico). 

● Utilizar diferentes ferramentas matemáticas para o estudo dalgunhas características do interior do noso planeta 
(competencia matemática). 
● Analizar como un científico ten tamén formas específicas para a busca, recollida, selección, procesamento e 

presentación da información (competencia no tratamento da información e competencia dixital). 
 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Podemos ver algún documental didáctico sobre a orixe do sistema solar e da Terra. 
 

● Para chegar aos modelos que hoxe se admiten sobre o interior terrestre é necesario coñecer como se definiron. Por iso 
convén comezar polas dificultades que supón o estudo do interior terrestre, para continuar coa descrición dos 
métodos utilizados –facendo fincapé na necesidade de utilizar métodos indirectos–, a análise crítica da validez que 
teñen os datos que proporcionan e concluír coa descrición dos modelos do interior da Terra. 

 

● Podemos construír gráficas das variacións de densidade e temperatura coa profundidade, sobre papel milimetrado. 
 

● Pódense utilizar modelos para caracterizar o comportamento das ondas sísmicas. Incluso a partir das gráficas de 
velocidades das ondas sísmicas en planetas hipotéticos, determinar as súas estruturas internas, e viceversa. 

 

● Utilizar modelos sinxelos para recoñecer a estrutura interna e a composición dun corpo determinado utilizando 
métodos indirectos. 

 

● O alumnado ten algunhas confusións, relativamente frecuentes e que convén considerar, como a idea dun interior 
terrestre completamente fundido. O estudo da propagación das ondas S faralles entender que só existe unha capa 
fluída, que é o núcleo externo. 
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● En relación co anterior, adoitan ter dificultades de comprensión para integrar a idea dun manto sólido con certos 
comportamentos dos fluídos, como son as correntes de convección. Neste punto, é importante insistir na velocidade á 
que ocorren todos os procesos xeolóxicos, así como as dimensións espaciais concretas nas que se desenvolven estes 
movementos convectivos. Unha boa analoxía que facilita a comprensión deste feito é o movemento dos glaciares. 

 

● Conclúese coa descrición das distintas zonas en que se divide o interior terrestre seguindo dous criterios: o xeoquímico 
e o dinámico. Podemos debuxar a escala a estrutura do interior terrestre comparando as distintas unidades entre si e 
as xeoquímicas coas dinámicas. 

 

● Para que poidan “tocar” rochas pertencentes ás capas da Terra, pódense presentar aos alumnos mostras das rochas 
citadas como compoñentes básicos da codia e o manto: granito, basalto, peridotitas e outras. Sería magnífico poder 
contar tamén coa observación dun siderito nalgún museo. 

 

● No apartado de “A ciencia e os seus métodos” reflexiónase sobre que son as teorías científicas e para que serven. Esta 
reflexión débese fomentar con casos extraídos da historia da ciencia, na que encontramos exemplos moi ilustrativos. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Documental didáctico sobre a orixe do sistema solar e da Terra. 
● Papel milimetrado, regra, escuadra e cartabón. 
● Resortes de plástico, listóns e bólas para elaborar modelos de propagación de ondas sísmicas. 
● Gráficas de velocidades de propagación de ondas sísmicas inventadas e esquemas do interior de planetas ou satélites 

do sistema solar. 
● Papel de aluminio, arxila o plastilina, ferro e vidro, para construír un minicorpo planetario e realizar unha investigación 

sinxela. 
● Probeta, calibre, compás, alfinetes, balanza e imán. 
● Mostras de rochas. 
● Recortes de prensa e textos científicos que garden relación con esta unidade. 
 

 
 

UNIDADE 15. DINÁMICA LITOSFÉRICA 
 

OBXECTIVOS  
1.- Coñecer e valorar as principais teorías previas á tectónica de placas, especialmente a deriva continental e a isostasia, 

como precedentes históricos daquela. 
2.- Coñecer as ideas fundamentais da teoría da tectónica de placas. 
3.- Valorar as achegas da tecnoloxía para o desenvolvemento da teoría. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Analizar que puntos se admiten e cales non da teoría da deriva continental de Wegener. 
b) Interpretar os principais fenómenos que se producen por compensación isostática. 
c) Comprender os mecanismos de extensión do fondo oceánico e os efectos que esta produce. 
d) Diferenciar os distintos tipos de converxencia de placas e os procesos xeolóxicos que ocorren neles. 
e) Caracterizar as principais axudas tecnolóxicas na confirmación da tectónica de placas. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● Mecanismo da isostasia. 
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● Ideas mobilistas. Teoría da deriva continental de Wegener. 
● Dorsais e fondos oceánicos. A extensión do fondo oceánico. 
● A subdución e os tipos de converxencia de placas. As fallas transformantes. 
● A Terra como exemplo de máquina térmica. 
● Ideas básicas da teoría da tectónica de placas.  
● A tecnoloxía en auxilio do coñecemento do planeta. 
 

Procedementos 
● Realizar cálculos numéricos sobre movementos isostáticos. 
● Interpretar esquemas da distribución de idades de sedimentos e rochas do fondo oceánico. 
● Debuxar cortes esquemáticos de placas e os seus límites e os procesos que ocorren neles. 
● Calcular velocidades de extensión de diferentes océanos. 
● Realizar predicións, sobre un mapa, da futura distribución de continentes e océanos en determinados lugares da Terra. 

Actitudes 
● Valorar a provisionalidade das teorías científicas. 
● Comprender as dificultades de realizar cambios nas teorías científicas. 
● Apreciar a influencia dos avances tecnolóxicos no desenvolvemento da ciencia. 
● Mostrar curiosidade e interese polas predicións realizadas á luz das teorías científicas. 
● Tomar conciencia da innovación que supuxo a tectónica de placas para a Xeoloxía. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Analizar as potenciais causas que dan lugar a movementos litosféricos e coñecer as súas consecuencias (competencia 

no coñecemento e a interacción co mundo físico). 

● Utilizar diferentes ferramentas matemáticas para o estudo dalgunhas características da dinámica litosférica 
(competencia matemática). 

● Analizar como un científico ten tamén formas específicas para a busca, recollida, selección, procesamento e 
presentación da información (competencia no tratamento da información e competencia dixital). 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Unha das principais conclusións da unidade anterior foi a caracterización das unidades dinámicas da Terra. Agora é o 

momento de abordar o estudo desa dinámica. 
 

● O tratamento ofrecido permite que o alumnado reflexione sobre o feito de que as teorías científicas van cambiando ao 
longo da historia da ciencia e que non son definitivas. Por esta razón se comeza coa análise das teorías previas, citando 
a de maior transcendencia dentro das teorías fixistas, a contraccionista, e detallando as que representan os principais 
antecedentes mobilistas: as horizontalistas, entre as que destaca a deriva continental de Wegener, cun enfoque que 
fai ver as dificultades da súa aceptación, e a isostasia de Dutton. 

 

● Podemos desenvolver diferentes experiencias que simulen os procesos isostáticos. 
 

● O desenvolvemento do coñecemento científico significou o paso da deriva continental á tectónica de placas e para 
analizar esa transición convén seguir un fío condutor histórico. Comezamos analizando os datos que achegou o estudo 
dos fondos oceánicos: as dorsais, a distribución e idades dos sedimentos mariños e dos basaltos sobre os que se 
depositaron, e o seu bandeado magnético, que levaron a unha primeira teoría: a extensión do fondo oceánico. 
Poderíanse interpretar mapas de distribución de idades de sedimentos e rochas do fondo oceánico. 

 

● A continuación analízase o mecanismo compensador desa extensión, a subdución e os diferentes tipos de 
converxencia: continental–oceánica, oceánica–oceánica e continental–continental, e por último as fallas 
transformantes. 
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● É imprescindible abordar a análise das fontes de enerxía que orixinan todos estes fenómenos e convén resaltar neste 

punto que a Terra se comporta como unha máquina térmica, aínda que a enerxía  gravitacional parece desempeñar 
tamén un papel clave. Podemos modelar no laboratorio as correntes de convección. 

 

● Para o desenvolvemento do actual paradigma, a tectónica de placas, resúmese desde unha perspectiva global as ideas 
fundamentais que se foron desenvolvendo. Para completar o estudo das placas podemos estudar, analizar e 
interpretar mapas, reais ou hipotéticos, de distintas placas e tamén debuxar cortes xeolóxicos esquemáticos das 
mesmas. 

 

● No apartado “Ciencia, tecnoloxía e sociedade” correspondente a este tema, é moi apropiado incidir na importancia das 
achegas tecnolóxicas para o desenvolvemento da teoría, así como para a confirmación dun dos seus puntos 
fundamentais: a mobilidade continental. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Mapas do fondo oceánico con distribución de anomalías magnéticas e de idades absolutas. 
● Mapas de distribución de placas, reais ou hipotéticos. 
● Vaso de precipitados, permanganato potásico, cirio de cera, auga, xeo e acendedor, para poder modelar as correntes 

de convección. 
● Imaxes: e documentais que garden relación co tratado na unidade. 
● Textos históricos relacionados coas teorías fixistas e mobilistas. 
● Recortes de prensa e textos científicos que garden relación con esta unidade. 
 

UNIDADE 16. MANIFESTACIÓNS DA DINÁMICA LITOSFÉRICA 
 

OBXECTIVOS  
1.- Comprender como se forman os diferentes tipos de oróxenos. 
2.- Analizar as deformacións das rochas. 
3.- Aprender as características principais do metamorfismo. 
4.- Identificar os principais tipos de rochas metamórficas. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Razoar sobre as características dos diferentes tipos de oróxenos. 
b) Interpretar o tipo de resposta que ofrece un material que se somete a esforzo. 

c) Identificar e representar as deformacións que mostran as rochas. 
d) Diferenciar os distintos tipos de metamorfismo e os seus efectos. 
e) Diferenciar os principais tipos de rochas metamórficas. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● Formación das cordilleiras. Tipos de oróxenos. 
●.Deformacións das rochas. Tipos e factores que inflúen nelas. 
● Deformacións plásticas e por rotura: dobras e fracturas. 
● Formación de minerais e cristais. 
● Concepto de metamorfismo. Factores e tipos.Os cambios que ocorren durante o metamorfismo.  

As texturas das rochas metamórficas.As rochas metamórficas máis frecuentes.Xacementos minerais asociados ao 
metamorfismo. 

 

Procedementos 
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● Realizar medicións da dirección e buzamento de capas co compás de xeólogo. 
● Interpretar símbolos de dirección e buzamento nos mapas xeolóxicos. 
● Debuxar diferentes tipos de estruturas tectónicas. 
● Identificar estruturas tectónicas. 
● Asociar as texturas das rochas metamórficas ao tipo de metamorfismo que as afectou 
● Identificar as principais rochas metamórficas. 
● Observar un afloramento e rexistrar os datos relevantes do mesmo. 

 

Actitudes 
● Interese polos mecanismos xeradores de paisaxes montañosas. 
● Valoración das rochas como materiais útiles á humanidade. 
●.Valoración das rochas como recursos non renovables a escala temporal humana. 
● Actitude investigadora para determinar a orixe de estruturas tectónicas e de rochas. 
● Valorar as tarefas científicas de observación e rexistro de datos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer as principais manifestacións da dinámica litosférica (competencia no coñecemento e a interacción co mundo 

físico). 

● Utilizar diferentes ferramentas matemáticas para o estudo dalgunhas características das manifestacións da 
dinámica litosférica (competencia matemática). 

● Analizar como un científico ten tamén formas específicas para a busca, recollida, selección, procesamento e 
presentación da información (competencia no tratamento da información e competencia dixital). 

● Valorar as rochas como recursos non renovables moi importantes para a sociedade actual (competencia social e 
cidadá). 

● Analizar de forma razoada que o coñecemento da natureza se constrúe ao longo da vida grazas á incorporación da 
información que procede dunha propia experiencia persoal (competencia para aprender a aprender). 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Comeza o desenvolvemento da unidade coa caracterización dos diferentes tipos de oróxenos en función dos distintos 

tipos de converxencia entre placas. Convén aquí relacionar eses tipos coas cordilleiras máis representativas e analizar 
as principais diferenzas estruturais e morfolóxicas entre eles. Poderíamos realizar cortes esquemáticos de diferentes 
oróxenos. 

 

● Como consecuencia dos esforzos oroxénicos, as rochas defórmanse de diferente maneira. O estudo desas 
deformacións débese tratar, en primeiro lugar, estudando os factores profundos que inflúen nelas e, en segundo, 
relacionando cada estrutura resultante co comportamento mecánico das rochas. Podemos traballar con gráficas de 
deformacións de rochas. Exercicios de identificación e de interpretación de estruturas axudarán moito á súa 
aprendizaxe. Tamén parece o momento apropiado para practicar o manexo do compás e o clinómetro para medir 
direccións e buzamentos de estratos ou de estruturas en xeral . 

 

● Pode ser de utilidade debuxar diferentes tipos de estruturas tectónicas e incluso deseñar e elaborar modelos sinxelos 
de estruturas tectónicas, con arxila, plastilina e outros materiais, incluso para reproducir a escala os procesos que as 
orixinan. Tamén podemos traballar con mapas xeolóxicos sinxelos para determinar estruturas. 

 

● En relación coa termodinámica litosférica (e sublitosférica), as rochas poden transformarse sen chegar a fundirse, 
como ocorre no metamorfismo. Hai que tratar de estudar os factores que inflúen no metamorfismo a través dos seus 
efectos sobre as rochas, especialmente os texturais e mineralóxicos. 
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● Deberíamos intentar que os alumnos coñecesen ben o grupo dos silicatos posto que son os minerais máis abundantes 

nas rochas que compoñen a codia terrestre. Tamén sería importante que tivesen claro tanto o concepto de estrutura 
cristalina como o proceso de formación dos cristais. 

 

● Faise necesario o estudo e identificación das rochas metamórficas máis representativas coa elaboración ou, polo 
menos, a utilización de diagramas de fluxo ou claves que axuden a isto. 

 

● Como actividade de “A ciencia e os seus métodos” proponse a adquisición de procedementos relacionados co traballo 
de campo e os materiais que se utilizan para estudar os aspectos xeolóxicos. Proporciónanse tamén as pautas máis 
importantes para a observación dun afloramento. 

 

● É moi importante realizar actividades no campo para familiarizar ao alumnado cos aspectos xeolóxicos dalgúns 
afloramentos representativos da zona próxima ao centro de estudos. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Mapas a pequena escala de placas e de relevo terrestre. 
● Compás de xeólogo. 
● Plastilina ou arxila de diferentes cores, táboas de madeira e coitelo grande, para facer modelos de dobras e de fallas. 
● Mapas xeolóxicos sinxelos. 
● Coleccións de exemplares de rochas metamórficas. 
● Imaxes ou esquemas de afloramentos significativos. 
 

UNIDADE 17. MAGMATISMO E TECTÓNICA DE PLACAS 
 

OBXECTIVOS  
1.- Aprender sobre as características máis importantes que orixinan os magmas. 
2.- Estudar os distintos tipos de magmas, a súa evolución e as formas de masas ígneas máis características. 
3.- Recoñecer, pola súa textura e composición, os principais tipos de rochas ígneas. 
4.- Entender os fenómenos intraplaca máis importantes. 

5.- Aprender sobre os procesos de fragmentación e reagrupamento dos continentes. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Coñecer como se forman os magmas. 
b) Comprender como evolucionan os magmas. 
c) Identificar as principais texturas das rochas ígneas. 
d) Diferenciar as rochas ígneas máis representativas. 
e) Diferenciar os efectos dos fenómenos intraplaca. 
f) Analizar distintas etapas do ciclo de Wilson e as súas representacións actuais na litosfera terrestre. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● Concepto de magma. Orixe dos magmas. Fluxo, localización e tipos de magmas. 
● Evolución dos magmas. Formas das masas ígneas. Texturas das rochas ígneas. 
● As rochas plutónicas, volcánicas e filonianas. Xacementos de orixe magmática. 
● Fenómenos de intraplaca: vulcanismo e división continental. 
● O ciclo de Wilson. 
 

Procedementos 
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● Localizar nun esquema as principais zonas onde se orixinan magmas. 
● Diferenciar os distintos tipos de magmas. 
● Debuxar as principais formas dos emprazamentos magmáticos. 
● Identificar as principais texturas de rochas ígneas. 
● Identificar as principais rochas plutónicas, volcánicas e filonianas. 
● Identificar un punto quente en función da distribución espacial e das idades das illas volcánicas que orixina. 

 

Actitudes 
● Valoración das rochas como materiais útiles á humanidade. 
● Valoración das rochas como recursos non renovables a escala temporal humana. 
● Actitude investigadora para determinar a orixe de rochas. 
● Estimación do valor das controversias científicas para o avance da ciencia. 
● Valorar as tarefas científicas de observación e rexistro de datos. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Coñecer as principais características do magmatismo (competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico). 

● Analizar como un científico ten tamén formas específicas para a busca, recollida, selección, procesamento e 
presentación da información (competencia no tratamento da información e competencia dixital). 
● Valorar as rochas como recursos non renovables moi importantes para a sociedade actual (competencia social e 

cidadá). 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Outro dos procesos internos fundamentais relacionados coa dinámica litosférica é a formación de magmas e de rochas 

ígneas, polo seu arrefriamento e solidificación posterior. 
 

● Unha forma sinxela de definir o magma es: “Un magma é unha rocha fundida”. Hai que comezar estudando os 
diferentes procesos que poden orixinar a fusión de rochas no interior terrestre, e por conseguinte, magmas. Podemos 
realizar debuxos e esquemas sobre as principais zonas onde se orixinan magmas, en relación coa tectónica de placas. 

 

● A relación do magmatismo coa termodinámica litosférica (e sublitosférica) vén indicada sobre todo pola súa 
localización: marxes construtivas, destrutivas e zonas de intraplaca, fundamentalmente oceánicas. A evolución 
posterior dos magmas, fundamentalmente a velocidade con que estes se arrefríen, condiciona que se orixinen 
distintos tipos de rochas ígneas: plutónicas, de arrefriamento lento e en profundidade; volcánicas, de arrefriamento 
rápido e en superficie; e filonianas, de velocidade de arrefriamento intermedia. Podemos utilizar exemplares de rochas 
ígneas coas texturas máis representativas e relacionalas cos procesos de arrefriamento sufridos polo magma. 

 

● Faise necesario, polo tanto, o estudo e identificación das principais rochas de cada tipo xenético, coa elaboración ou, 
polo menos, a utilización de diagramas de fluxo ou claves que axuden a isto. Poderíamos manexar coleccións dos 
minerais máis representativos das rochas ígneas e usar coleccións de rochas plutónicas, volcánicas e filonianas. 

 

● A continuación estúdanse os fenómenos de intraplaca, resaltando pola súa incidencia o vulcanismo e utilizando para 
ilustralo un magnífico exemplo, ademais de controvertido, como é a orixe das illas Canarias. Poderíase realizar un 
debate sobre as distintas hipóteses relativas á orixe destas illas. Resaltar a diferenza de opinións dos científicos neste 
caso redundará en desenvolver unha visión máis adecuada do traballo científico. 

 

● Para analizar os procesos de fragmentación e reagrupamento dos continentes poderíamos secuenciar temporalmente 
esquemas representativos do ciclo de Wilson. 

 

● Como actividade de “A ciencia e os seus métodos” proponse a observación de texturas e composición mineralóxica de 
rochas ígneas para identificalas e relacionalas coa súa orixe. Realizar actividades prácticas de recoñecemento de rochas 
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ígneas, non só terá o valor das aprendizaxes conceptuais, senón tamén procedementais relacionadas cos procesos de 
observación. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Coleccións de minerais fundamentais das rochas ígneas. 
● Coleccións de exemplares de rochas magmáticas con texturas representativas. 
● Coleccións de exemplares de rochas plutónicas, volcánicas e filonianas. 
● Microscopio petrográfico. 
● Láminas delgadas de rochas ígneas. 
 

UNIDADE 18. OS PROCESOS XEOLÓXICOS EXTERNOS E O RELEVO 
 

OBXECTIVOS  

1.- Analizar os principais procesos xeolóxicos externos. 

2.- Estudar as principais características dos sedimentos e as rochas sedimentarias. 
3.- Aprender a utilidade de rochas e minerais. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Identificar os principais procesos xeolóxicos externos. 

b) Coñecer as principais características dos ambientes sedimentarios, os sedimentos e as rochas sedimentarias. 

c) Diferenciar as rochas sedimentarias máis representativas. 
d) Recoñecer a utilidade das rochas e os minerais. 
 

CONTIDOS 

Conceptos 

● Conceptos de meteorización, erosión e transporte. 
●. Sedimentación. Ambientes sedimentarios. Características dos sedimentos. 
● Diaxénese e formación de rochas sedimentarias. As rochas sedimentarias máis representativas. 
● Utilidade de rochas e minerais. 
 

Procedementos 
● Relacionar os procesos externos cos axentes que os producen e os condicionantes climáticos que teñen. 
● Identificar os efectos dos procesos externos sobre os sedimentos e rochas sedimentarias. 
● Identificar as rochas sedimentarias máis representativas. 
● Determinar a utilidade de diferentes rochas e minerais. 

 

Actitudes 
● Valoración do importante papel dos axentes xeolóxicos externos na formación de rochas sedimentarias e a modelaxe 

do relevo terrestre. 
● Estimación do valor dos efectos que ten a actividade humana sobre o medio natural. 
● Valoración de rochas e minerais como materiais útiles á humanidade. 
● Valoración de rochas e minerais como recursos non renovables a escala temporal humana. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Analizar a influencia dos procesos xeolóxicos externos no relevo (competencia no coñecemento e a interacción co 

mundo físico). 

● Analizar como un científico ten tamén formas específicas para a busca, recollida, selección, procesamento e 
presentación da información (competencia no tratamento da información e competencia dixital). 

● Valorar rochas e minerais como recursos non renovables moi importantes para a sociedade actual (competencia social 
e cidadá). 

 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Xa se analizaron as fontes de enerxía interna que actúan na Terra, a enerxía calorífica que produce o propio planeta e a 

dinámica de materia que produce na súa interior. Aquí gárdase a relación co Sol e a circulación material que orixina nas 
capas fluídas externas do planeta. Estas dinámicas tradúcense na existencia de procesos xeolóxicos externos e internos 
que interaccionan modificando o relevo. 

 

● Podemos traballar con exemplares de diferente grao de meteorización. 
 

● Os alumnos poden utilizar figuras, gráficas ou esquemas para identificar os efectos dos procesos xeolóxicos externos. 
 

● Un dos principais efectos dos procesos externos é a formación de sedimentos e, a partir deles, a formación de rochas 
sedimentarias, que é conveniente estudar utilizando coleccións de exemplares dos tipos máis representativos. 

 

● O s alumnos deben reflexionar sobre a importancia que teñen na sociedade como recursos non renovables tanto as 
rochas como os minerais. 

 

● No apartado “A ciencia e os seus métodos” convén resaltar a importancia que ten para moitos científicos interpretar e 
traballar con mapas topográficos. Podemos traballar ademais con outros mapas topográficos. 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Esquemas, debuxos ou imaxes de diferentes procesos externos. 
● Coleccións de sedimentos e rochas sedimentarias representativas. 
● Esquemas secuenciais da evolución de determinados relevos. 
● Mapas topográficos. 
● Textos nos que se trate a utilidade das rochas e os minerais. 
 

UNIDADE 19. COMO FUNCIONA A TERRA 
 

OBXECTIVOS  
1.- Comprender o noso planeta como un gran sistema. 
2.- Aprender como son as fontes de enerxía do sistema Terra. 
3- Recoñecer o relevo como resultado da interacción entre os procesos xeolóxicos externos e internos. 
4.- Comprender que o solo é un resultado das múltiples interaccións que se producen no sistema Terra. 

5.- Afondar no coñecemento dos distintos tipos de riscos xeolóxicos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Interpretar a Terra como un gran sistema. 
b) Coñecer as fontes enerxéticas do sistema Terra. 
c) Interpretar o relevo como produto da interacción dos procesos xeolóxicos externos e internos. 
d) Entender o solo como resultado de interaccións complexas no sistema Terra. 
e) Analizar os riscos xeolóxicos. 

CONTIDOS 
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Conceptos 

● A Terra como sistema. Fontes de enerxía para a Terra. 
● A modelaxe do relevo como resultado da interacción dos procesos xeolóxicos externos cos internos. 
● Outras interaccións complexas no sistema Terra. 
● O solo como resultado de interaccións sistémicas na Terra. 
● Os riscos xeolóxicos. 
 

Procedementos 
● Globalizar o estudo da Terra tendo en conta a relación existente entre moitas variables. 
● Predicir o relevo dunha determinada zona. 
● Analizar os elementos que inciden nun determinado risco xeolóxico. 

 

Actitudes 
● Estimación do relevo como resultado da interacción de procesos internos e externos. 
● Toma de conciencia da importancia do solo como asento da vida nos ambientes continentais. 
● Valorar a predición e a prevención dos distintos riscos xeolóxicos. 
● Reflexión crítica sobre as achegas da ciencia para a análise das interaccións no sistema Terra. 
● Estimación do valor dos efectos que ten a actividade humana sobre o medio natural. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Afondar no estudo da Terra como un gran sistema (competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico). 

● Analizar como un científico ten tamén formas específicas para a busca, recollida, selección, procesamento e 
presentación da información (competencia no tratamento da información e competencia dixital). 
● Valorar positivamente para a sociedade a predición e a prevención de riscos (competencia social e cidadá). 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● A realidade insiste en que moitos dos problemas que se propoñen no estudo do noso planeta non son simples e non se 

poden tratar cun enfoque disciplinario. Habería que abordalos con perspectiva interdisciplinaria, xa que teñen numerosas 
ramificacións debidas ás interaccións que se dan entre os seus diversos elementos constituíntes. Interpretar a Terra como 
un sistema será un dos principais obxectivos que debemos propoñer no estudo desta unidade. Valorar a influencia da 
actividade humana sobre as variacións que se producen no sistema Terra, en relación coas que se produciron sistemática 
ou esporadicamente de forma natural. 

 

● Agora é un bo momento para estudar en profundidade e conxuntamente as dúas fontes de enerxía que afectan á 
Terra, por un lado a enerxía solar e por outro a calor interna terrestre. 

 

● Os alumnos deben reflexionar sobre a importancia que teñen na sociedade o coñecemento detallado dos riscos 
xeolóxicos así como as súas medidas de predición e prevención. 

 

● Hai que insistir en que se a Terra non estivese sometida aos procesos xeolóxicos internos, senón só aos externos, hai 
tempo que o seu relevo sería plano; se isto non ocorre é debido precisamente á continua interacción entre ambos. 
Desde o punto de vista procedemental convén destacar que existe a posibilidade de predicir as alturas dun 
determinado relevo coñecendo a taxa de denudación e a magnitude do reaxuste isostático nunha determinada zona. 

 

● Para ilustrar este enfoque no sistema Terra estúdase o solo, que é resultado de múltiples interaccións. 
 

● No apartado “A ciencia e os seus métodos” cómpre resaltar a importancia que ten para moitos científicos interpretar e 
traballar con mapas xeolóxicos. Podemos traballar ademais con outros mapas xeolóxicos. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 
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● Esquemas secuenciais da evolución de determinados relevos. 
● Mostras de solos e material de laboratorio para a súa análise. 
● Documentais sobre o sistema Terra ou sobre riscos xeolóxicos. 
● Mapas xeolóxicos. 
 

UNIDADE 20. HISTORIA DA TERRA E DA VIDA 
 

OBXECTIVOS  
1.- Aprender os principais acontecementos xeolóxicos e biolóxicos ocorridos durante o Precámbrico. 
2.- Aprender os acontecementos xeolóxicos e biolóxicos fundamentais do Paleozoico. 
3.- Aprender os principais acontecementos xeolóxicos e biolóxicos ocorridos durante os últimos 250 millóns de anos. 
4.- Analizar os grandes cambios climáticos. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

a) Coñecer os principais acontecementos xeolóxicos precámbricos. 
b) Enunciar os sucesos máis importantes relacionados cos primeiros “pasos” da vida na Terra. 
c) Describir os principais acontecementos xeolóxicos e biolóxicos do Paleozoico. 
d) Coñecer a historia da Terra e da vida nos últimos 250 millóns de anos. 
e) Determinar as diferentes causas que propiciaron os grandes cambios climáticos ao longo da historia da Terra. 

CONTIDOS 

Conceptos 

● O tempo xeolóxico. División. 
●. A Terra e a vida no Precámbrico. Diferenciación en capas. O período Hádico. 
● Os primeiros vestixios de vida. A célula eucariótica. Os primeiros organismos pluricelulares. 
● A Terra e a vida no Paleozoico. Os últimos 250 millóns de anos. 
● Os grandes cambios climáticos. Causas externas e causas internas. 
 

Procedementos 
● Saber reconstruír as condicións ambientais superficiais da Terra nos seus primeiros tempos. 
● Reconstruír os Panxeas I e II a partir dun mapamundi no que se observen os cratóns precámbricos e os oróxenos 

caledonianos e hercinianos. 
● Deducir as características paleoclimáticas dunha determinada época a partir das circunstancias que o condicionaron. 

Actitudes 
● Valoración dos procedementos indirectos para deducir as condicións ambientais do pasado xeolóxico máis remoto. 
● Valoración das rochas e fósiles como os rexistros xeolóxicos fundamentais que achegan datos do pasado da Terra e da 

vida na Terra. 
● Tomar conciencia dos continuos cambios aos que están sometidas as teorías científicas en función dos novos 

descubrimentos. 
● Valorar o coñecemento da influencia humana no cambio climático actual e o desenvolvemento de medidas eficaces 

contra o mesmo. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
● Estudar as características máis importantes da historia da Terra e da vida (competencia no coñecemento e a 

interacción co mundo físico). 

● Analizar como un científico ten tamén formas específicas para a busca, recollida, selección, procesamento e 
presentación da información (competencia no tratamento da información e competencia dixital). 
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● Valorar positivamente para a sociedade o coñecemento da influencia humana no cambio climático actual e o 

desenvolvemento de medidas eficaces contra o mesmo (competencia social e cidadá). 
 

ORIENTACIÓNS DIDÁCTICAS 
● Convén ter presente a escala do tempo xeolóxico, tanto absoluto como relativo, para poder secuenciar 
adecuadamente os sucesos. Tamén pode ser útil elaborar modelos temporais asociando a idade da Terra á duración dun 
ano ou dun día terrestre, e ter así un mellor enfoque temporal desa secuenciación. 
 

● Canto máis afastados no tempo están os fenómenos, menos datos quedan rexistrados deles. Por iso hai que facer ver a 
importancia dos procedementos indirectos para estudar a maioría dos acontecementos do Precámbrico, que, por 
outra parte, é a era máis dilatada de todas aquelas en que se divide o tempo xeolóxico e na que tiveron lugar feitos 
que condicionaron enormemente a evolución posterior da Terra. Podemos utilizar esquemas e gráficos representativos 
das condicións ambientais internas e externas da Terra no Precámbrico. 

 

● Analizar esquemas representativos de paleoambientes de diferentes épocas axudará a comprender a probable 
realidade do noso planeta nesas épocas. 

 

● Podemos traballar nalgúns momentos con mapas de distribución de continentes e océanos ao longo da historia 
terrestre. 

 

● Poderíamos tamén realizar un debate sobre a influencia do home no potencial cambio climático actual. 
 

● Proxección de documentais didácticos sobre a historia da Terra e da vida. Isto contribuirá a unha mellor comprensión 
da evolución xeolóxica e biolóxica da Terra. 

 

● No apartado “A ciencia e os seus métodos” cómpre resaltar a importancia na identificación dalgúns fósiles 
característicos. Tamén se analizan os fósiles máis frecuentes na Península Ibérica. 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS 

● Esquemas e gráficos das condicións do interior terrestre no Precámbrico. 
● Debuxos ou imaxes interpretativas de paleoambientes peninsulares de distintos sistemas xeolóxicos. 
● Mapas paleoxeográficos. 
● Documentais didácticos sobre a historia da Terra e da vida. 
● Coleccións de fósiles característicos. 
● Coleccións de fósiles da Península Ibérica. 
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TEMPORALIZACIÓN POR AVALIACIÓNS 
 

1ª AVALIACIÓN 
  1.  A natureza básica da vida 
  2. Organización celular dos seres vivos  
  3. A organización pluricelular 
  4. A perpetuación da vida. A reproducción en animais e plantas 
  5. A diversidade dos seres vivos 
  6. A biodiversidade 
  7. A orixe e a evolución da vida  
  8. A clasisificación dos seres vivos 
 

2ª AVALIACIÓN 
  9. A obtención de nutrientes nos vexetais 
10. O procesamento dos alimentos nos animais 
11. A utilización dos nutrientes 
12. A coordinación e a locomoción  
13. Coñecer a Terra e descubrir o seu pasado 
14. A orixe e a estrutura da Terra 
 

3ª AVALIACIÓN 
15. Dinámica litosférica 
16. As manifestacións da dinámica litosférica 
17. O magmatismo e tectónica de placas. 
18. Os procesos xeológicos externos e o relevo 
19. Como funciona a Terra 
20. A historia da Terra e da vida 
 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 
 

A) Procedementos de avaliación 
 

1.- Asistencia, atención e participación nas clases. 
2.- Probas escritas (temas, tests, cuestionarios abertos e pechados, redaccións...) 
3.- Probas orais. 
4.- Elaboración e exposicións de traballos. 
5.- Elaboración de informes. 
6.- Traballos de laboratorio. 
7.- Traballos bibliográficos trimestrais 
7.- Valoración do coidado do material de laboratorio e da aula. 
8.- Amosar interese polo traballo. 
 

B) Procedementos de cualificación  
 

1.- Faranse 5 controis, repartidos ao longo das tres avaliacións. A puntuación destes será sobre 9 puntos. O resto, ata 
10, conseguirase tendo en conta os demais aspectos indicados nos procedementos da avaliación, sobre todo a 
realización dos exercicios e os traballos trimestrais. (Aínda que nos controis, exercicios, etc. a cualificación teña 
sido positiva, para poder obter o aprobado na avaliación correspondente, é obrigatoria a presentación dos  
traballos trimestrais). 

2.- Naquelas avaliacións onde se fagan máis dun control, a nota final será a da media entre eles, sempre que o valor 
de cada un non sexa inferior a catro. (Exemplo: 4 e 6,5, 4,3 e 5,8, etc. pero non se fai media se se da o caso de 3,7 
e 9, neste último caso non se fai media e ten que recuperar automaticamente o control de 3,7). A esta media 
sumaráselle a parte correspondente ao punto conseguido polos outros conceptos.  Se a media non é inferior a 
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cinco, a materia queda superada. En caso de non ser así ao rematar cada avaliación, naqueles caso que sexa 
preciso farase un control de recuperación daquel ou aqueles que teñan nota insuficiente.  

3.- Ao final do terceiro trimestre poderá haber tres tipos de exames para aquel alumnado que non teña superada 
toda a materia. Un para recuperar o/os controis non superados da terceira avaliación, outro de repesca dunha (só 
se se ten unha) das avaliacións anteriores onde non se superase a recuperación, ou exame final (toda a materia 
dada) para quen teña sen superar dúas ou as tres avaliacións. 

 

4.- A cualificación final da materia será a media das avaliacións, ou a do exame final se fose o caso. No caso de que 
esta nota final non fose inferior a catro poderá ser redondeada positivamente ata un punto, en función de todos 
os aspectos mencionados nos procedementos de avaliación.   

 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

     Considerados como un desenvolvemento dos criterios de avaliación; para poder superar a materia, os alumnos e 
alumnas deberán demostrar un nivel de coñecementos adecuado nos se-guintes puntos: 
 

1. A natureza básica da vida 

     Características diferenciais dos seres vivos. Conceptos de bioelementos, biomoléculas, auga e sales minerais. 
Importancia biolóxica. Características, funcións e importancia dos glícidos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos.   

2. Organización celular dos seres vivos 

     A teoría celular. A célula: unidade estructural. Concepto de metabolismo, anabolismo e catabo-lismo. Nutrición 
célular: fotosíntese. Respiración e fermentación. Bacterias e virus. A orixe das primeiras células. 

3. A organización pluricelular 

     Organismos unicelulares e pluricelulares. Concepto de diferenciación celular. Niveis de organi-zación: tecidos, 
órganos, sistemas e aparellos. Modelos de organización vexetal e animal. Os te-cidos. Conceptos de medio interno e 
homeostase. O sangue e a linfa. 

4.- A perpetuación da vida.  

Concepto de ciclo biolóxico, reprodución e multiplicación celular. Mitose e citocinese. Repro-dución asexual e sexual, 
tipos e modelos. Reprodución e sexualidade. Meiose.  

5. A reprodución sexual en animais e plantas 

Reproducción sexual nos animais. Fecundación e desenvolvementos embrionario e post-embrionario. A reprodución 
nas espermatófitas. Ideas xerais sobre a polinización e fecundación, formación, dispersión e xerminación das sementes. 
Nocións elementais da reprodución das plantas e a biotecnoloxía. Identificación dos ciclos biolóxicos. 

6. A diversidade                                          

7. A orixe e a evolución da vida  

8. A clasificación dos seres vivos          

 

9. A obtención de nutrientes nos vexetais 

10. O procesamento dos alimentos nos animais 

11. A utilización do alimento 

12. A coordinación e a locomoción  

Poderíase facer un traballo bibliográfico no 1º 
trimestre sobre o cal incluiranse algunhas 
cuestións no último control do trimestre 

Poderíase facer un traballo bibliográfico no 2º 
trimestre sobre o cal incluiranse algunhas 
cuestións no último control do trimestre 
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Concepto de control nervioso e hormonal. Ideas xerais dos compoñentes e do funcionamento do S.N.. Concepto e 

tipos de receptores. Ideas básicas sobre a resposta motora e a locomoción animal. Ideas xerais dos compoñentes e 
funcionamento do S.E. nos animais e regulación hormonal nos vexetais. Respostas dos vexetais aos estímulos. 

13. Coñecer a Terra e descubrir o seu pasado 

Ideas xerais sobre como reconstruir o pasado terrestre, os métodos de datación, secuencia de acontecementos, etc. 

14. A orixe e a estrutura da Terra 

Idea xeral sobre a orixe dos sistema solar. Datos directos: sondaxes e volcáns. Ideas xerais sobre masa e densidade 
terrestre, sismos e ondas sísmicas. Ideas xerais sobre a temperatura do interior terrestre, campo magnético terrestre. 
Meteoritos. Idea xeral das unidades xeoquímicas e dinámicas. 

15. A dinámica litosférica 

Concepto de isostasia. Nocións xerais das ideas mobilistas e da teoría da deriva continental de Wegener. Ideas 
fundamentais dos fondos oceánicos, dorsais e expansión do fondo oceánico; subdución e os tipos de converxencia de 
placas; fallas transformantes. Ideas xerais sobre o motor que fai mover as placas. 

16. Manifestacións da dinámica litosférica 

Nocións xerais sobre a formación das cordilleiras e tipos de oróxenos. Ideas xerais sobre deformacións das rochas, 
tipos e factores que inflúen. (Concepto de metamorfismo, factores, tipos e texturas. As rochas metamórficas máis 
frecuentes. Depósitos minerais asociados ó metamorfismo: Poderíase incluír nun 3º traballo trimestral) 

17. O magmatismo e a tectónica de placas 

(Concepto de magma. Nocións fundamentais sobre orixe, localización, fluxo, tipos e evolución dos magmas. Ideas 
xerais sobre formas, texturas e tipos das rochas ígneas. Principais depósitos de orixe magmática: Poderíase incluír nun 
3º traballo trimestral). Nocións xerais sobre o vulcanismo intraplaca, a orixe das Illas Canarias e outros fenómenos 
intraplaca. 

18. Os procesos xeolóxicos externos e o relevo 

e os apartados dos temas 16 e 17  
 indicados entre parénteses 

 
 
 
19. Como funciona a Terra 

Nocións xerais da Terra como sistema, as fontes de enerxía da Terra, o modelado do relevo, as interacións entre os 
procesos xeolóxicos externos e internos. Breves nocións sobre a formación do solo. idea sobre a existencia de riscos 
xeolóxicos. 

20. A Historia da Terra e da vida 

Ideas fundamentais sobre o tempo xeolóxico. Concepto xeral do período hádico. A aparición da vida na Terra. Ideas 
elementais dos cambios na Terra ao longo do tempo. 

21. Diversas técnicas que se utilizan para realizar investigacións en Xeoloxía e Bioloxía e saber aplicar algunhas, 
aproximándose ao traballo científico, como estudios ao microscopio, contrastación de hipóteses...  

22. A utilización de diferentes fontes bibliográficas, xornalísticas e informáticas para a elaboración de informes sobre 
temas relacionados coa Bioloxía e Xeoloxía.  

23. As achegas e os trazos esenciais do perfil dalgúns científicos . 

Poderíase facer un traballo bibliográfico no 3º 
trimestre sobre o cal incluiranse algunhas 
cuestións no último control do trimestre 
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24. A interrelación entre Ciencia, Tecnoloxía e Sociedade e o papel da Bioloxía e Xeoloxía como disciplina que permite 

profundar no coñecemento de diversos aspectos da realidade. 

25. Expresión correcta, utilizando a terminoloxía científico-tecnolóxica adecuada. 
 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

1. A ensinanza da Bioloxía e a Xeoloxía debe perseguir e harmonizar as seguintes prioridades: 

 Desenvolver actitudes e hábitos de traballo asociados ao método científico. 

 Elevar o nivel de coñecementos e a capacidade de reflexión. 

 Utilizar destrezas investigadoras experimentais e documentais con autonomía e rigor. 

 Valorar as achegas da ciencia, o seu papel na formación persoal, no progreso social e o seu carácter de proceso 
cambiante e dinámico. 

2. No Bacharelato o ámbito de coñecementos abordado pola materia amosa un currículo integrado de dúas disciplinas.  

 A Bioloxía aborda o estudio dos criterios de clasificación dos seres vivos e da anatomía e fisio-loxía dos grandes reinos: 
plantas e animais.  

 A Xeoloxía estructúrase arredor do estudio dos sistemas terrestres internos e os procesos de cristalización e 
mecanismos de formación de rochas e depósitos relacionándoos coa dinámica xeral do planeta.  

     Todos estes contidos requiren xa, polo carácter da etapa, un certo grao de complexidade das actividades 
discursivas e experimentais, rigor analítico e, polo tanto, o uso adecuado do instrumental técnico, teórico e 
terminolóxico. 

3. No tratamento didáctico desta materia prestamos atención especial ás seguintes consideracións: 

 As implicacións da Bioloxía e a Xeoloxía coa Tecnoloxía e a Sociedade estarán presentes no conxunto das unidades 
didácticas do curso. 

 Partindo da ciencia como actividade en continuo cambio e revisión débese considerar a nece-sidade de impulsar 
actitudes relacionadas co rigor e a curiosidade científica, a conservación e valoración do patrimonio científico e a 
tolerancia respecto ás hipóteses e conxecturas. 

 O traballo sobre conceptos científicos formulados con rigor esixe a configuración de escenarios atractivos e 
motivadores que deberán converterse no eixe de todo o proceso didáctico. Tales contidos constitúen referentes dun 
traballo que integre principios como estimular o nivel de capacidades dos alumnos, impulsar o desenvolvemento de 
estratexias de aprendizaxe e pro-mover a transferencia dos contidos por medio de enfoques intradisciplinares e 
interdisciplina-res (subliñando a necesaria vinculación cos coñecementos físico-químicos). Estes principios cobrarán 
forma concreta por medio da seguintes liñas de traballo.  

Tarefas coma o coñecemento da historia e o perfil científico dos grandes investigadores que propiciaron a 
evolución da Bioloxía e a Xeoloxía.  

Estudio e resolución de problemas e experiencias: identificación do problema, formulación de hipóteses, 
planificación e realización de actividades para contrastalas, sistematización e análise dos resultados e 
comunicación dos mesmos.  

Propostas de informes acerca das actividades realizadas, tanto a nivel individual como co-lectivo, utilizando 
diversas técnicas para a súa difusión. 

Busca activa de información en fontes de diversa índole, aproveitando tamén as novas tec-noloxías de acceso á 
información e comunicación. 

Desenvolvemento de debates para confrontar hipóteses e coloquios para enriquecer e completar puntos de vista. 
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4. Considerando a diversidade do alumnado, no referente ás diferencias individuais en capacida-des, motivación e 

intereses, esixe que os materiais curriculares posibiliten unha acción aberta para o profesorado que impartimos a 
materia, de xeito que tanto o nivel dos contidos coma as formulacións didácticas poidan variar segundo as 
necesidades específicas da aula. 

 Atención á diversidade na programación 
 

     A programación de Bioloxía e Xeoloxía obedece á secuenciación e concreción dos contidos propostos polas 
administracións educativas. En tódolos casos se trata duns contidos moi extensos e, ás veces, exhaustivos, o que leva 
a unhas programacións moi ambiciosas e á inclusión de contidos conceptuais e procedementais que poden superar o 
nivel dalgúns alumnos e alumnas. 

 

Por isto o libro de texto de Bacharelato, adaptado a nosa programación e seleccionado polo seminario que se 
recomendará ao alumnado, debe considerarse como un manual de consulta no que se oferta un determinado 
desenvolvemento dos contidos propostos pola administración. En todo caso pódense facer diversos “itinerarios”, 
escollendo soamente os contidos mínimos, engadindo algúns ou incluíndo o máximo de contidos. Resulta evidente 
que esta tarefa é moi complexa e que podería haber unha opción para cada clase ou incluso unha para cada alumno. 

 

E criterio do profesor ou profesora, coa aprobación do resto do seminario, como especialista na materia e a súa 
didáctica, seleccionar aquelas unidades ou partes de unidades que son as fundamentáis e convertelas en obxecto de 
estudio para tódolos alumnos e alumnas, e seleccionar outras que constitúan ampliacións adecuadas para os 

alumnos e alumnas máis adiantados. 

 Atención á diversidade na metodoloxía 
 

A atención á diversidade, desde o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en todo o proceso de 
aprendizaxe, e debe servir ó profesor ou profesora para: 

 

 Comprobar os coñecementos previos dos alumnos e alumnas. Cando se detecte algunha lagoa nos 

coñecementos de determinados alumnos ou alumnas, pódense propoñer actividades destinadas a resolvela. 
 

 Procurar que os contidos novos se conecten cos coñecementos previos da clase e que sexan adecuados ao 
seu nivel cognitivo. 

 

 Propiciar que o ritmo de aprendizaxe sexa marcado polo propio alumno. É evidente que, cos amplos 
programas das materias de Bioloxía e Xeoloxía, é difícil impartir os contidos mínimos dedicando a cada un o 
tempo necesario. Pero débese procurar chegar a un equilibrio que garanta un ritmo non excesivo para o 

alumno e suficiente para a extensión da materia. 
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 Atención á diversidade nos materiais e recursos 
 

Nestes niveis, os textos e demais recursos servirán para facilitar as pertinentes adaptacións á diversidade do 
alumnado a partir dunha certa flexibilidade no seu uso. En cada tema, os contidos organizaranse o máximo, e as 
actividades estarán graduadas, haberá actividades de ampliación e reforzo, etc. Concretamente, os seguintes 

aspectos permiten atender as diferenzas individuais dos alumnos e as alumnas. 
 

 Ao inicio, pódese presentar cada unidade cun mapa de conceptos coma unha ferramenta destinada a 
presentar o tema dunha forma integradora e motivadora, pero tamén para xerar un debate sobre os 
contidos. Pódese utilizalo para realizar preguntas destinadas a explorar os coñecementos previos e axustar 
posteriormente o nivel de contidos que se impartirá. 

 

 Durante o desenvolvemento dos temas pódense incluír actividades claramente identificadas, que rompan os 
contidos para ofrecer experiencias, procedementos, exemplos, curiosidades, etc. Estas actividades poden ser 
realizadas por tódolos alumnos, polos máis adiantados, polos que necesiten reforzo, etc. 

 

 Os contidos de cada tema presentaranse da forma máis categorizada e organizada posible, sen violentar a 
orientación disciplinar do Bacharelato nin alterar a lóxica da materia. 

 

 As actividades deben ser abundantes e de complexidade variable. A selección, destas actividades permite 
atender as diferenzas individuais no alumnado. 

 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

  Libro de texto:  Bioloxía e Xeoloxía,  
 1º Curso de bacharelato. 
  AUTORES: Emilio Pedrinaci, Concha Gil e outros. 

     Ed. sm. XERME 

  Laboratorio, video, proxector..... 

  Láminas, transparencias, mapas, prensa, libros .... 
 
 

PROXECTO LECTOR DE CENTRO 
 

a) O alumnado deste nivel non participa na “HORA DE LER” do “PROXECTO LECTOR DE CENTRO” por decisión do 
claustro de profesores.  

 

b) Para mellorar a competencia en comunicación e comprensión lectora poderanse facer -segundo a dispoñibilidade 
material de tempo- unha serie de actividades que aparecen reflectidas implicitamente nos apartados de 
Procedementos, Materiais didácticos e Competencias básicas da programación. Tamén se realizarán Traballos 
bibliográficos trimestrais. Destacamos as que aparecen en procedementos e materiais didácticos:  

 

Procedementos 
 

● Ler textos científicos ou de divulgación sobre a clonación e as súas aplicacións. 
 

● Ler textos científicos ou de divulgación sobre a biotecnoloxía e as súas aplicacións. 
 

● Ler lexislación medioambiental. 
 

● Ler textos científicos sobre a orixe da vida e sobre a súa evolución, tanto non evolucionistas como evolucionistas. 
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Materiais didácticos 
 

● Textos xornalísticos ou de divulgación sobre virus. 
 

● Textos históricos de Gáleno e William Harvey para determinar e analizar os procedementos utilizados por eles nos seus 
estudos anatómicos e fisiolóxicos. Tamén podemos analizar outros textos históricos que falen do papel do sangue ou 
de calquera característica relacionada coa unidade. 

 

● Textos xornalísticos sobre a utilización das hormonas na agricultura e na gandería. 
 

● Selección de textos históricos sobre a idade da Terra. 
 

● Recortes de prensa e textos científicos que garden relación con esta unidade. 
 

● Textos históricos relacionados coas teorías fixistas e mobilistas. 
 

● Textos nos que se trate a utilidade das rochas e os minerais. 
 
c) Lista de libros do itinerario lector (DO PROXECTO LECTOR DO CENTRO). Pode ser modificada segundo se considere 

oportuno. Libros que se recomendan para ser lidos polo alumnado do instituto. 
A lectura destes libros será de forma voluntaria por parte do alumnado, pero será tida en conta polo profesor 
correspondente, quen lle dará as indicacións necesarias para que a súa lectura poda ser avaliada e valorada como 
unha actividade da materia do curso.  

 
  Títulos para Bacharelato 
 
 
1º) LA VENGANZA DE LA TIERRA 
      James Lovelock 

 
2º) LA NATURALEZA EN PELIGRO 
      Miguel Delibes Castro. Ed. Destino 

 
3º) EL UNIVERSO DE LAS DROGAS 
       Ramón Sanchez-Ocaña. Ed. Planeta 

 
4º) CONSULTORIO SEXUAL PARA TODAS LAS ESPECIES 
       Olivia Judson. Ed. Ares y Mares 
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PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DA BIOLOXÍA-XEOLOXÍA DE 1º  

BACH. PENDENTES  

 
a) Contidos mínimos esixibles 
 

O alumnado con esta materia pendente será avaliado dos contidos mínimos esixibles -que figuran nesta 
programación- e referidos só aos temas que foron impartidos durante o curso en que  
suspenderon.  
 
b) Actividades de recuperación e avaliación 
 

Nunha data acordada, convocarase aos alumnos a unha reunión, na que se lles explicará o procedemento a seguir 
para superar a materia pendente. 

 
Os alumnos traballarán os contidos da materia do curso anterior mediante o repaso das unidades e dos exercicios 

feitos e corrixidos na aula. De ser necesario, e se os alumnos o demandan, poderanse convocar reunións, co fin de 
reforzar os contidos que presenten máis dificultades e resolver dúbidas.  

  
 Poderase dividir a materia a avaliar en tres controis que se distribuirían, por exemplo, da seguinte forma: 
 

                                                                                   Datas 
                                                                                                   
Controis: 1º  →→ Temas: 1, 2, 3, --------------------  Novembro ás 17 h  
        2º →→ Temas: 4, 5, 12--------------------   Febreiro ás 17 h 
        3º →→ Temas: A xeoloxía----------------   Marzo ás 17 h 
                 Final (Se fose necesario) -------------------  Maio ás 17 h (Fixada pola dirección do centro) 
 

 

Se se superan os tres controis, a materia quedará Aprobada. No caso de non superar algún deles, sumarase á 
materia do seguinte control. Se non se supera ningún deles, ou non se presentan ao exame, o alumnado terá dereito ao 
control na data que será convocada pola dirección do centro. Do mesmo xeito, aqueles alumnos que non superen a 
materia en maio, deberán realizar unha nova proba global no mes de setembro.  



150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO 

1º BACHARELATO 
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CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO  
1º BACHARELATO 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA    
IES AUGA DA LAXE DE GONDOMAR,PONTEVEDRA 
 
CURSO 2014-2015  
 
PROFESOR 
ALBERTO CIFUENTES TORRES 
  
  
  
INTRODUCIÓN  
  
Pretendemos que a materia de CMC de 1º de bacharelato contribúa dun modo global a que os alumnos:  

 - Valoren a axuda que proporciona unha mirada científica do medio natural e social na medida en que permite 
formularse preguntas, abordar o seu tratamento e extraes conclusións fundadas.  

 - Desenvolvan a capacidade de planificar e utilizar estratexias coherentes cos procedementos da ciencia para a 
resolución de problemas: busca e tratamento da información, observación, descrición, clasificación, control de 
variables, deseño de contrastación, etc  

 - Comprendan a natureza da ciencia, as contribucións científicas e tecnolóxicas ao desenvolvemento social e o 
papel que debe ter a cidadanía na valoración das cuestións que lle afectan.  

 - Comprendan como a cosmovisión científica transformou a nosa visión acerca de onde estamos e quen somos.  
 - Entendan que nunha sociedade tecnoloxicamente avanzada a cidadanía debe estar en condicións de debater 

cuestións de interese social relacionadas coa ciencia e a tecnoloxía, formar unha opinión fundada sobre elas e 
participar na toma de decisións.  

 - Adquiran destreza na utilización das novas tecnoloxías da información e da comunicación para desenvolver 
estratexias de traballo colaborativo, buscar información, elaborar e publicar traballos, debater e expoñer os 
propios puntos de vista.   

 
Pola extensión do temario e a insuficiente dotación horaria da materia escolleranse temas de actualidade científica para 
traballalos en clase. Estes asuntos (por exemplo, Ébola, Grafeno…) estarán referenciados ao temario.  
 
 
 
 
  
COMPETENCIAS BÁSICAS  
En todas as unidades traballaranse de xeito transversal as seguintes competencias básicas:  

 - Competencia en comunicación lingüística  

 - Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico   

 - Competencia en autonomía e iniciativa persoal   

 - Competencia para aprender a aprender  

 Competencia no tratamento da información e competencia dixital  

 - Competencia social e cidadá   
 
  
SECUENCIA DE CONTIDOS  
UNIDADE 1. O noso lugar no universo  
  



152 

 
Obxectivos  

 1. Saber como está organizado o universo: cal é a materia que o forma e como se organiza.  

 2. Aprender que as teorías científicas non son inmutables, senón que novos descubrimentos serven para 
desterrar teorías erróneas ou para afianzar vellas teorías.  

 3. Saber que existen aínda moitas incógnitas que resolver sobre o noso universo. Algunhas relacionadas co noso 
propio Sistema Solar.  

 4. Coñecer as últimas teorías sobre a formación do universo. Explicar que é o Big bang e cales son as probas que 
sustentan esa teoría.  

 5. Saber da existencia dos exoplanetas (planetas extrasolares), descubertos nas últimas Manter unha mente 
aberta ante os posibles avances da ciencia e a técnica. Asimilar o feito de que algúns conceptos que agora 
resultan imposibles de coñecer serán ben coñecidos no futuro.  

 6. Recoñecer as enormes distancias que existen entre as estrelas ou entre as galaxias.  

 7. Aprender a explicar procesos que ocorren na natureza coa axuda de esquemas, debuxos e fotografías.  

 8. Aprender a manexar fontes de información diversa que nos permitan coñecer que astros resultan visibles no 
ceo nunha noite determinada.  

 9. Formular preguntas sobre temas científicos de actualidade, aventurando respostas e indagando sobre o que a 
ciencia actual é quen de dicirnos ao respecto.  

 10. Pór en práctica actitudes e valores sociais como a creatividade, a curiosidade, o antidogmatismo e a reflexión 
crítica.  

 
  
  
Contidos  
a) Conceptos  

 - De que está feito o universo. O universo observable. A materia escura.  

 - Como está organizado o universo?  

 - universo en movemento. A forza da gravidade. Os buracos negros.  

 - Do Big bang ao Big rip. Como xurdiu a idea do big bang. A confirmación do big bang. O Big bang e a historia do 
universo.  

 - A orixe dos elementos.  

 - A orixe do Sistema Solar. A orixe do Sol. A formación dos planetas.  

 - Unha viaxe científica polo Sistema Solar.  

 - Exoplanetas: a gran sorpresa. Descubrimento dos exoplanetas. Condicións para a vida nos planetas.  

 - Observar o ceo. A esfera celeste. Os mapas celestes.  
 
b) Procedementos, destrezas e habilidades  

1 - Tirar información clave de fotografías.  
2 - Analizar e interpretar gráficas.  
3 - Formular hipóteses para explicar fenómenos coñecidos.  
4 - Utilizar Internet como unha fonte de información útil para obter información textual ou imaxes relacionadas 

coa descrición de planetas, estrelas ou galaxias.  
5 - Interpretar escalas de distancias en astronomía.  
6 - Tirar información de esquemas.  
7 - Interpretar planisferios.  

 
Relacionar as diferentes melloras técnicas empregadas en astronomía coas necesidades satisfeitas.  
Interpretar a información contida en táboas.  
c) Actitudes  

1 - Recoñecer a importancia dos avances técnicos en moitos campos que fixeron posible adquirir os coñecementos 
de astronomía e astronáutica que agora posuímos.  
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2 - Valorar a importancia dos coñecementos científicos e das súas posibles aplicacións prácticas.  
3 - Mostrar interese por comprender o mundo que nos arrodea ou as noticias de carácter científico cada vez máis 

habituais nos medios de comunicación.  
 

1 - Entender a ciencia como un aspecto clave da cultura humana, sen desdeñala, con independencia da formación 
profesional desenvolvida ou que se vai desenvolver.  

2 - Evitar actitudes de medo cara aos contidos científicos debido «á súa elevada dificultade de comprensión». A 
ciencia, como calquera outra póla do saber, é accesible para todas as persoas.  

3 - Desprezar crenzas como a astroloxía, sen ningunha base científica.  
 
  
Criterios de avaliación  

1 - Diferenciar correctamente entre planeta, estrela e galaxia.  
2 - Explicar cales son os procedementos que nos permitiron coñecer cal é a materia que forma parte dos planetas, 

as estrelas e as galaxias.  
3 - Explicar cales son os procedementos que nos permitiron saber que o universo está en expansión.  
4 - Sinalar cales son as probas científicas que apoian a teoría do Big bang.  
5 - Explicar correctamente como está organizado o universo: como se agrupan planetas, estrelas e galaxias.  
6 - Sinalar que magnitudes caracterizan a un buraco negro e cales son as observacións que permiten identificar 

buracos negros no ceo.  
7 - Indicar como se forman os átomos dos elementos químicos que forman parte do noso planeta.  
8 - Explicar a orixe do Sol e do Sistema Solar.  
9 - Describir algúns astros do Sistema Solar, sinalando algunhas características clave dos planetas ou das súas lúas.  
10 - Sinalar cales son as condicións necesarias para que poida darse a vida noutros planetas.  
11 - Tirar información dun mapa celeste.  
12 - Explicar como se poden detectar exoplanetas.  

 
  
  
UNIDADE 2. O noso planeta: a Terra  
  
Obxectivos  

1 - Formular preguntas sobre cuestións e problemas científicos de actualidade e tratar de buscar as súas propias 
respostas, utilizando e seleccionando de xeito crítico información procedente de diversas fontes.   

2 - Coñecer cales son os modelos empregados para explicar a actividade xeolóxica observada no noso planeta.  
3 - Identificar as ferramentas que utilizan os xeólogos para coñecer como é o interior do noso planeta.  
4 - Coñecer cales son as evidencias experimentais que apoian a teoría da deriva continental ou a tectónica de 

placas.  
5 - Valorar a importancia dos coñecementos científicos para determinar o comportamento xeolóxico do noso 

planeta e evitar consecuencias fatais cando se producen erupcións volcánicas ou terremotos.  
6 - Comprender cales son os fenómenos relacionados coa estrutura do noso planeta que aínda descoñecemos.  

 
  
Contidos  

1 a) Conceptos  
2 - A Terra: un planeta dinámico. Movementos do aire, da auga e dos materiais no interior do planeta.  
3 - A atmosfera cambia. O efecto invernadoiro: causas naturais.  
4 - Un planeta oceánico.   
5 - Erosión e sedimentación.  
6 - interior da Terra. A estrutura da Terra:  
7 - A enerxía interna da Terra. A calor procedente do interior terrestre.  
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8 - Wegener: a deriva continental. A teoría que mudou a xeoloxía.   
9 - Probas da deriva continental.  
10 - Da deriva á tectónica global. Codia fragmentada.  
11 - A máquina Terra. Codia en movemento.   
12 - Creación e destrución do relevo.  
13 - Historias dun vello planeta. A historia xeolóxica do planeta Terra.  

 
b)  Procedementos, destrezas e habilidades  

1 - Interpretar mapas con información sobre a situación das placas tectónicas, os sismos rexistrados ou os volcáns.  
2 - Analizar fotografías e tirar información útil delas.  
3 - Utilizar Internet para visualizar fotografías do noso planeta obtidas mediante satélite.  
4 - Interpretar esquemas con información sobre o noso planeta.  
5 - Utilizar a tectónica de placas para explicar moitos dos fenómenos relacionados coa xeoloxía que observamos 

no noso planeta.  
6 - Interpretar gráficas.  
7 - Identificar as probas que apoian a teoría da deriva dos continentes.  
8 -  Interpretar esquemas que mostren a evolución temporal dunha forma do relevo.  
9 - Deducir a localización do epicentro dun sismo a partir da información obtida en diferentes estacións 

sismolóxicas.  
10 - Deducir a composición aproximada do interior do planeta a partir de datos como a densidade ou a masa do 

mesmo.  
11 b) Actitudes  
12 - Valorar a contribución da ciencia na predición de desastres naturais, como as erupcións volcánicas ou os 

terremotos.  
13 - Valorar a contribución da ciencia e da tecnoloxía á hora de estudar o interior do noso planeta.  
14 - Valorar a valentía das científicas e dos científicos no momento de publicar teorías pouco convencionais e 

opostas ao paradigma establecido.  
15 - Mostrar unha actitude de respecto cara a todas as teorías científicas, por atoladas que parezan nun principio.  

 
  
Criterios de avaliación  

1 - Explicar en que consiste a tectónica de placas.  
2 - Explicar que é a teoría da deriva continental e sinalar cales son as evidencias experimentais que a apoian.  
3 - Explicar por que a Terra non é plana malia os procesos de erosión, transporte e sedimentación que teñen lugar 

no noso planeta de xeito continuado.  
 

1 - Elaborar esquemas que mostren as diferentes capas que ten o noso planeta e cales son os principais procesos 
xeolóxicos que teñen lugar en cada unha delas.  

2 - Indicar que tipo de información podemos tirar das ondas sísmicas: S ou P.  
3 - Relacionar as placas tectónicas coa presenza de volcáns ou a aparición de sismos nunha rexión concreta do 

planeta.  
4 - Explicar a creación e destrución do relevo na Terra.  
5 - Explicar a evolución xeolóxica do noso planeta.  

 
  
   
UNIDADE 3. A orixe da vida e a orixe do ser humano  
  
Obxectivos  

1 1. Coñecer algunhas das hipóteses máis aceptadas sobre a orixe da vida.  
2 2. Aprender cal é o papel da teoría da selección natural na explicación da evolución dos seres vivos no noso 
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planeta.  

3 3. Coñecer como se organizan na actualidade os seres vivos coñecidos.  
4 4. Saber que aínda quedan moitos aspectos por resolver en todo o referente ao estudo da orixe da vida no noso 

planeta.  
5 5. Saber cales eran as características do noso planeta cando comezou a desenvolverse a vida.  
6 6. Coñecer cales son as posibles causas da extinción de certos seres vivos, como por exemplo os dinosauros.  
7 7. Saber que ao longo da historia do noso planeta se produciron varias extincións masivas.  
8 8. Coñecer algún dos procedementos susceptibles de ser empregados en caso de descubrimento dun asteroide 

que ameace o noso planeta.  
 
Contidos  
a) Conceptos  

1 - A receita da vida (C, H, O e N). De que está feita a materia viva? Enerxía para a vida.  
2 - Definindo a vida.  
3 - A orixe da materia para a vida. De onde procede o carbono? De onde procede a auga?   
4 - Un escenario para a vida. O interior do planeta primitivo e a evolución da atmosfera.  
5 - experimento de Miller: un experimento histórico.   
6 - Outras hipóteses sobre a orixe da vida.  
7 - A vida, no principio e agora.  
8 - Medios radioactivos para determinar a idade dunha rocha.  
9 - A evolución e as súas probas.   
10 - A ordenación dos acontecementos evolutivos: estratos.  
11 - Como explicamos a evolución. Darwin e a selección natural. Selección artificial. Radiacións evolutivas.  
12 - Extincións. A grande extinción. A extinción dos dinosauros.  
13 - enigma da supervivencia.  
14 - A orixe do ser humano. Evolución dos homínidos.  

 
b) Procedementos, destrezas e habilidades  

1 - Utilizar experimentos para deducir a composición da materia viva.  
2 - Interpretar esquemas que mostren diferenzas entre os organismos autotrofos e heterotrofos.  
3 - Comparar as diferentes definicións de vida propostas por científicos de renome internacional.  
4 - Analizar os datos que permiten coñecer a idade dunha rocha.  
5 - Analizar a información de esquemas e fotografías con estratos para ordenar o rexistro fósil.  
6 - Interpretar debuxos sobre a evolución natural.  
7 - Interpretar gráficas e esquemas relacionadas coa extinción de seres vivos.  
8 - Interpretar táboas e gráficas para tirar conclusións.  
9 - Comparar distintos debuxos dunha secuencia temporal, analizando as circunstancias que cambiaron dun a 

outro e sinalando as consecuencias que eses cambios teñen sobre os seres vivos.  
 

1 - Ordenar viñetas temporalmente de acordo coa historia da vida no noso planeta.  
2 - Analizar fotografías con estratos visibles e relacionalas co rexistro fósil e a antigüidade dos fósiles de cada 

estrato.  
3 - Identificar os puntos a favor e en contra dalgunha das teorías que explican a orixe da vida na Terra.  

 
c) Actitudes  

1 - Mostrar unha actitude de respecto cara a diferentes teorías científicas que intentan explicar a orixe dos seres 
vivos.  

2 - Apreciar as teorías científicas que intentan explicar os feitos observados, aínda que en ocasións resulten estar 
equivocadas.  

3 - Tomar conciencia da dificultade de estudar fenómenos acontecidos no noso planeta hai moitos millóns de 
anos.  
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4 - Respecto cara ás persoas de diferentes razas.  
5  

Criterios de avaliación  
1 - Enunciar as teorías científicas máis admitidas na actualidade para explicar a orixe da vida na Terra.  
2 - Sinalar cales eran as condicións do noso planeta cando apareceron os primeiros seres vivos.  
3 - Explicar como podemos coñecer a idade das rochas ou saber en que épocas viviron determinados seres vivos.  
4 - Sinalar cales son as probas que apoian a teoría da sección natural de Darwin e Wallace.  
5 - Explicar a evolución dos seres vivos na Terra relacionándoa coa teoría da selección natural proposta por 

Darwin.  
6 - Ordenar temporalmente os fósiles de seres vivos a partir dos estratos en que se atoparon.  
7 - Explicar a relación entre a deriva dos continentes e a presenza de organismos endémicos nunha rexión do 

planeta.  
8 - Enunciar algunhas das causas que poden provocar a extinción de seres vivos no noso planeta.  
9 - Explicar cales son as probas que nos permiten coñecer a evolución do ser humano.  

 
   
UNIDADE 4. A revolución xenética: desvelando os segredos da vida  
  
Obxectivos  

1 1. Saber cales son os factores que determinan as características dun organismo vivo.  
2 2. Saber como e onde se almacena a información nun ser vivo e como se transmite esa información de pais a 

fillos.  
3 3. Aprender como chegamos a saber o que sabemos actualmente sobre dotación xenética, herdanza e 

características dos seres vivos.  
4 4. Saber como están relacionadas a xenética e a teoría da selección natural de Darwin e Wallace. O papel das 

mutacións na selección natural.  
5 5. Saber como se copian os xenes.  
6 6. Saber que non todo o ADN codifica proteínas. Comprender a diferenza entre intróns e exóns.  
7 7. Adquirir unhas nocións básicas sobre a xenética do desenvolvemento.  
8 8. Saber que é a epixenética e entender para que pode resultarnos útil.  
9 9. Enunciar algunhas das principais aplicacións da enxeñaría xenética.  

 
  
Contidos  
a) Conceptos  

1 - Introdución. Pedrolos e bechos: en que se distinguen? Os fillos herdan carácteres dos pais. Os seres vivos 
evolucionan.  

2 - Mendel: a solución está nos chícharos. A conclusión de Mendel: factores hereditarios (xenes).  
3 - Onde están os xenes? Cromatina e cromosomas.   
4 - Fecundación e dotación xenética.  
5 - De que están feitos e como se copian os xenes?   
6 - ADN: dobre hélice. Duplicación do ADN.  
7 - Para que serven os xenes. A síntese de proteínas. ADN e ARN.  
8 - Dogma central da bioloxía molecular. Do ADN ao ribosoma.  
9 - xenoma humano. Secuenciación do ADN: non todo o ADN codifica. Xenoma e complexidade.  

 
1 - Xenética do desenvolvemento.  
2 - A epixenética.  
3 - Manipulando os xenes un a un: a biotecnoloxía. Ferramentas da biotecnoloxía.  
4 - A reacción en cadea da polimerasa. PCR.  
5 - Biotecnoloxía: fabricación de proteínas.  
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6 - Biotecnoloxía: os transxénicos.  
7 - Biotecnoloxía: células nai e clonación.  
8 - Biotecnoloxía: terapia xenética.  
9 - Identificación xenética.  

 
b) Procedementos, destrezas e habilidades  

1 - Interpretar esquemas que ilustren as leis de Mendel da xenética.  
2 - Interpretar esquemas sobre a dotación xenética dun ou varios individuos.  
3 - Analizar fotografías tomadas con microscopio óptico ou electrónico.  
4 - Resolver problemas de xenética, aventurando as características dos fillos a partir da dotación xenética dos 

proxenitores.  
5 - Interpretar esquemas que mostren experiencias clave da historia da xenética.  
6 - Interpretar os datos contidos nunha táboa.  

 
c) Actitudes  

1 - Valorar a importancia dos avances técnicos para obter imaxes das nosas propias células.  
2 - Mostrar respecto cara ás persoas de calquera raza, independentemente das súas características externas.  
3 - Valorar a contribución dalgúns científicos españois no campo da xenética ao longo da historia.  
4 - Mostrar unha actitude crítica ante algúns debates presentes nos medios de comunicación case a diario, como 

os relacionados cos alimentos transxénicos, valorando as razóns a favor e en contra do seu uso.  
5 - Interese por participar en debates nos que se cuestionan determinados avances relacionados coa xenética e a 

medicina, como o uso de células nai ou a clonación humana.  
 

1 - Valorar a importancia da xenética para a medicina ou para a identificación de persoas sen ambigüidade.  
 
  
Criterios de avaliación  

1 - Explicar que é un xene e que relación teñen os xenes coas características dunha persoa.  
2 - Explicar que papel desempeñou Mendel na explicación da herdanza de determinadas características dos pais.  
3 - Explicar a diferenza entre ADN e xene.  
4 - Explicar a diferenza entre ADN e ARN.  
5 - Explicar a diferenza entre xene e proteína.  
6 - Sinalar como se copian os xenes e para que serven.  
7 - Relacionar xenética e evolución nos seres vivos.  
8 - Explicar como ten lugar a síntese de proteínas no ser humano.  
9 - Explicar a importancia da secuencia de nucleótidos no ADN dun organismo.  
10 - Explicar algunhas das consecuencias extraídas a partir de certos experimentos clave relacionados coa xenética 

ao longo da historia.  
11 - Enumerar algunhas das aplicacións da enxeñaría xenética, sinalando a utilidade de cada unha delas.  
12 - Explicar que son as células nai e por que se estima que teñen unha grande utilidade en medicina.  
13 - Explicar como podemos empregar o ADN para identificar a unha persoa.  

 
  
   
  
UNIDADE 5. Vivir máis, vivir mellor  
  
Obxectivos  

1 1. Coñecer algúns riscos para a saúde aos que estamos expostos constantemente.  
2 2. Coñecer algúns hábitos de vida saudables.  
3 3. Coñecer como se contraen certas enfermidades e que podemos facer para combatelas.  
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1 4. Saber cales son os numerosos perigos que implica o consumo de drogas.  
2 5. Saber como podemos diagnosticar enfermidades.  
3 6. Coñecer algúns dos problemas asociados á investigación de novos fármacos.  
4 7. Saber cales son as necesidades máis urxentes dos países en vías de desenvolvemento relacionadas coa 

medicina.  
 
  
Contidos  
a) Conceptos  

1 - Saúde e enfermidade. Concepto de saúde e enfermidade. Calidade de vida e esperanza de vida. Os xenes, o 
estilo de vida e a saúde.  

2 - Agresións e riscos para a saúde. As enfermidades que nos afectan. Agresións ambientais.  
3 - As enfermidades infecciosas. Microorganismos patóxenos. A transmisión das enfermidades infecciosas. O 

desenvolvemento das enfermidades infecciosas. A prevención das enfermidades infecciosas.  
4 - A defensa contra as infeccións. Os mecanismos de defensa. Os mecanismos inespecíficos. O sistema 

inmunitario. Trastornos do sistema inmunitario.  
5 - tratamento das enfermidades infecciosas.  
6 - As vacinas.  
7 - As enfermidades tumorais e o cancro. Que é un tumor? Tumores malignos: o cancro. Xenética e cancro. O 

tratamento do cancro.  
8 - Enfermidades endócrinas, nutricionais e metabólicas. Diabetes mellitus. Obesidade.  
9 - Enfermidades cardiovasculares. Que son as enfermidades cardiovasculares? Factores de risco das 

enfermidades cardiovasculares.  
10 - Enfermidades do aparello respiratorio.  
11 - Enfermidades mentais. O tratamento das enfermidades mentais. Condutas aditivas. As drogas.  
12 - diagnóstico das enfermidades. As fases do diagnóstico. A historia clínica. Exploracións complementarias máis 

utilizadas.  
13 - Tratamento de enfermidades: fármacos e medicamentos. Como actúan os fármacos. A investigación e o 

desenvolvemento de novos fármacos. A industria farmacéutica: patentes e xenéricos.  
 

1 - Tratamento de enfermidades. Cirurxía. Que é un tratamento cirúrxico. Os riscos da cirurxía. Cando realizar 
unha cirurxía. Novos procedementos cirúrxicos.  

2 - A medicina nos países en vías de desenvolvemento. A saúde: un dereito universal? Problemas sanitarios no 
Terceiro Mundo.  

 
b) Procedementos, destrezas e habilidades  

1 - Interpretar gráficos de sectores que mostren información sobre enfermidades. Interpretar gráficas sobre a 
esperanza de vida ou a mortalidade infantil.  

2 - Interpretar esquemas que mostren como se contrae ou como se combate unha enfermidade.  
3 - Interpretar esquemas que mostren que procesos teñen lugar no interior do corpo humano cando se 

desenvolve unha enfermidade.  
4 - Interpretar mapas relacionados coa distribución por rexións dunha enfermidade.  
5 - Interpretar a información contida nunha táboa.  
6 - Tirar información útil sobre a saúde dunha persoa a partir dos datos obtidos nunha análise de sangue.  
7 - Analizar imaxes do interior do corpo humano obtidas con diferentes técnicas, apreciando a información que 

podemos obter con cada unha desas técnicas.  
8 - Identificar o antibiótico máis eficaz a partir dun experimento.  

 
c) Actitudes  

1 - Adoptar hábitos de vida saudables.  
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2 - Mostrar respecto cara á intimidade dos pacientes que padecen certas doenzas ou enfermidades.  
3 - Mostrar interese polas campañas realizadas polas autoridades co obxectivo de mellorar a saúde pública.  
4 - Mostrar rexeitamento por quen discrimina ás persoas enfermas ou diminuídas.  
5 - Interese por axudar ás persoas máis necesitadas, vivan preto de nós ou en rexións afastadas do mundo.  
6 - Valorar positivamente o labor relacionado coa saúde que numerosas persoas realizan en países en vías de 

desenvolvemento.  
7 - Valorar o papel das empresas que se dedican a investigar novos fármacos.  

 
1 - Mostrar unha actitude de apoio cara ás persoas que pon a disposición de todo o mundo, sen patentes, os 

descubrimentos relacionados coa saúde.  
2 - Tomar conciencia do perigo de non adoptar hábitos saudables de alimentación.  
3 - Interese por axudar a persoas que sofren enfermidades mentais.  
4 - Rexeitar o tabaco, pero mostrar unha actitude de respecto polos dereitos dos fumadores e dos non fumadores.  

 
 
  
Criterios de avaliación  

1 - Explicar como contraemos certas enfermidades e cales son os procedementos empregados para combatelas.  
2 - Diferenciar os tipos de enfermidades máis frecuentes.  
3 - Sinalar cales son os factores que afectan á saúde dunha persoa.  
4 - Explicar como actúan as defensas naturais en caso de infección.  
5 - Sinalar algúns factores de risco de enfermidades cardiovasculares relacionados coa alimentación e outros 

hábitos.  
6 - Sinalar os numerosos efectos adversos derivados do consumo de todo tipo de drogas.  
7 - Explicar cal é a información tirada de diferentes probas de diagnóstico, como unha análise de sangue ou as 

imaxes obtidas do interior do organismo.  
8 - Explicar o procedemento realizado durante o desenvolvemento de novos fármacos.  
9 - Enunciar algúns dos problemas de saúde aos que se enfrontan os habitantes de países en vías de 

desenvolvemento.  
 
   
UNIDADE 6. Cara a unha xestión sustentable do planeta  
  
Obxectivos  

1 1. Coñecer cales son os perigos qua xa están afectando á saúde da Terra.  
2 2. Tomar conciencia dos perigos aos que se ve sometido o noso planeta como consecuencia da actividade 

humana.  
3 3. Coñecer os riscos ambientais derivados de certas actividades industriais, pesqueiras, agrícolas, gandeiras ou 

mineiras, como as mareas negras ou os incendios forestais.  
 

1 4. Coñecer cales son as fontes de enerxía alternativas que podemos usar agora e no futuro para evitar 
problemas relacionados co medio natural.  

2 5. Coñecer o problema da sobreexplotación dos recursos: pesca, deforestación, minaría, extracción de 
combustibles fósiles…  

3 6. Comprender a importancia de reciclar materiais como un xeito de contribuír á protección do medio natural.  
4 7. Asimilar a importancia que ten o CO2 na nosa atmosfera e os problemas derivados dunha acumulación 

excesiva de CO2 nela.  
5 8. Coñecer as implicacións dun cambio climático a grande escala no noso planeta.  
6 9. Saber cales son algunhas das solucións propostas para combater o cambio climático global.  
7 10. Coñecer que é o desenvolvemento sustentable e que posibilidades temos na nosa sociedade de alcanzalo.  
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Contidos  
a) Conceptos  

1 - Equilibrios nun planeta dinámico.  
2 - Planeta hostil: riscos. Os perigos da chuvia.   
3 - Terremotos, tsunamis e volcáns.  
4 - A ciencia prevé e prevén.  
5 - Os seres humanos explotan a Terra.  
6 - Consumo crecente, recursos escasos. Rochas, minerais, metais  
7 - Alimentos para todos   
8 - O problema da auga.  
9 - O problema da enerxía.  
10 - O ser humano moderno rompe equilibrios: impactos.   
11 - O incremento do CO2. Cambio climático global  
12 - A chuvia ácida.  
13 - Biocontaminación.  
14 - Residuos sólidos.  
15 - Accidentes ambientais. verteduras de petróleo. Incendios forestais.  
16 - A xestión planetaria: plans para a supervivencia.  

 
1 - Quince xeitos de salvar a Terra.  

 
b) Procedementos, destrezas e habilidades  

1 - Interpretar gráficas, táboas e mapas.  
2 - Analizar fotografías do noso planeta e relacionalas coa actividade humana.  
3 - Utilizar información para predicir o risco ao que está sometida unha determinada rexión debido á presenza dun 

volcán, a existencia de sismos ou a frecuencia de caída de chuvias intensas.  
4 - Decidir cales son os factores que hai que ter en conta antes de declarar urbanizable unha determinada rexión.  
5 - Identificar os materiais que usamos de xeito cotián.  
6 - Ter en conta os factores políticos para a comprensión de determinadas actividades, como o acceso aos pozos 

de auga, ás fontes de enerxía, á pesca…  
7 - Interpretar cadeas tróficas.  
8 - Achegar propostas para solucionar algúns dos problemas globais da Terra.  

 
c) Actitudes  

1 - Tomar conciencia dos perigos aos que se ve sometido o noso planeta como consecuencia da actividade 
humana.  

2 - Valorar as vantaxes de coñecer a existencia de terremotos, tsunamis, chuvias intensas, ciclóns ou furacáns coa 
suficiente antelación.  

3 - Fomentar hábitos relacionados coa reciclaxe dos residuos, como o papel, os envases ou o vidro.  
4 - Aforrar a máxima cantidade posible de enerxía.  
5 - Adoptar hábitos destinados á protección do medio natural: aforro enerxético, reutilización de materiais, 

replantación de árbores…  
6 - Tomar conciencia da necesaria participación, tanto das administracións como da cidadanía, na busca de 

solucións aos problemas que afectan ao noso planeta.  
7 - Valorar as achegas da ciencia e da tecnoloxía na procura de solucións para determinados problemas 

ambientais.  
 
  
Criterios de avaliación  

1 - Identificar os principais problemas do contorno natural e as causas que os provocan.  
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1 - Identificar os factores que agravan os principais problemas do contorno natural que sofre o noso planeta.  
2 - Coñecer os factores que provocan a contaminación atmosférica e propor algunhas solucións a este problema.  
3 - Coñecer os factores que provocan o incremento do efecto invernadoiro e propor algunhas solucións a este 

problema.  
4 - Coñecer os factores que provocan o esgotamento dos recursos naturais e propor algunhas solucións a este 

problema.  
5 - Identificar os materiais que poden achegar algunha solución aos problemas ambientais que sofre a Terra.  
6 - Propor solucións para evitar determinados accidentes que danan considerablemente o medio natural, como as 

verteduras de petróleo ou os incendios forestais.  
7 - Propor novas formas de aproveitamento das fontes de enerxía alternativas, como a enerxía solar ou a enerxía 

eólica.  
8 - Explicar as vantaxes e as desvantaxes derivadas da utilización de biocombustibles.  
9  

 
   
UNIDADE 7. Novas necesidades, novos materiais  
  
Obxectivos  

1 1. Clasificar os materiais que utilizamos a diario en función de diferentes criterios. Por exemplo, en función da 
súa orixe (natural ou artificial).  

2 2. Decidir o material máis apto para un determinado uso en función das súas propiedades.  
3 3. Saber que a estrutura interna dun material determina as súas propiedades macroscópicas.  
4 4. Saber cal é o proceso necesario que deben seguir certos materiais desde que se obteñen da natureza ata que 

se utilizan.  
5 5. Coñecer o proceso que se segue para o tratamento de materiais metálicos.  
6 6. Coñecer os conflitos derivados da extracción e aproveitamento de determinados recursos naturais.  
7 7. Coñecer o tipo de plástico empregado en determinados usos.  
8 8. Tomar conciencia da necesidade de reciclar materiais.  

 
1 9. Coñecer os problemas derivados da obtención e do uso do papel.  
2 10. Saber cales son algunhas das aplicacións actuais da nanotecnoloxía.  

 
  
Contidos  
a) Conceptos  

1 - De materia a materiais. Un xeito de organizar a materia: a táboa periódica dos elementos.  
2 - De onde obtemos os materiais?  
3 - As propiedades dos materiais.  
4 - A materia prima.  
5 - Materia prima: mineral e mena.   
6 - Os metais non están en estado puro na natureza. Sistemas de extracción dos metais. O aceiro: mellores 

propiedades, ferramentas máis específicas. O coltán: o prezo da materia prima.  
7 - Natural e artificial. A vantaxe da utilización de materiais artificiais.  
8 - Os plásticos. Como se clasifican os polímeros.  
9 - papel.   
10 - Inventar o que non existe. Nanociencia. Nanocompostos de carbono. Aplicacións nanoscópicas. O futuro 

inmediato: fulerenos. 
11 - futuro. A nanotecnoloxía. Ciencias dos materiais: unha ciencia multidisciplinar. A nanotecnoloxía ao noso 

arredor.  
12 - A liña do tempo dos materiais.   
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b) Procedementos, destrezas e habilidades  

1 - Asociar un material a un determinado uso en función das propiedades de cada material.  
2 - Identificar materiais en fotografías.  
3 - Interpretar esquemas nos que se explique o proceso de elaboración dun material.  
4 - Comparar diferentes materiais entre si, mostrando as vantaxes e desvantaxes de cada un.  
5 - Interpretar mapas nos que se mostren as áreas de extracción dun determinado recurso.  

- Interpretar táboas nas que se comparen diferentes plásticos.  
1 - Propor solucións para minimizar o consumo de determinados materiais.  
2 - Calcular a cantidade de papel utilizada durante unha semana.  

 
c) Actitudes  

1 - Tomar conciencia da importancia do bo uso dos materiais.  
2 - Valorar a importancia dos avances científicos para evitar o esgotamento de certos materiais, propondo 

materiais artificiais con propiedades similares ou reaproveitando os materiais en obxectos xa utilizados e 
desbotados.  

3 - Adoptar hábitos destinados a evitar o mal uso dos materiais: redución no consumo, reutilización e reciclaxe.  
4 - Valorar o uso das novas tecnoloxías no aforro de determinados materiais. Por exemplo, o uso do correo 

electrónico para os billetes de avión, facturas, revistas…, ou a tinta electrónica.  
5 - Mostrar interese polos problemas derivados do esgotamento dos recursos.  
6 - Valorar a contribución da tecnoloxía na manipulación dos materiais (nanomoléculas, etc.).  

 
  
  
  
Criterios de avaliación  

1 - Decidir o material máis apto para un obxecto en función das características que este debe ter e en función das 
propiedades dos materiais.  

2 - Explicar de que xeito podemos obter materiais: aproveitándoos da natureza directamente, transformándoos 
lixeiramente, sintetizándoos por completo a partir doutros con propiedades similares ou diferentes ou 
reciclándoos.  

3 - Explicar como é a estrutura común dos plásticos.  
4 - Identificar materiais concretos en obxectos cotiáns.  
5 - Explicar cales son as vantaxes de certos materiais artificiais, como a fibra de carbono ou os nanotubos de 

carbono.  
6 - Propor solucións destinadas a reducir o consumo de certos materiais, como o vidro, o papel ou o plástico.  

- Explicar cales son as dimensións típicas dos obxectos implicados nos procesos relacionados coa nanotecnoloxía.  
 
   
UNIDADE 8. Un mundo dixital  
  
Obxectivos  

1 1. Diferenciar analóxico e dixital.  
2 2. Comprender o proceso da dixitalización de texto, son e imaxes.  
3 3. Explicar as vantaxes da utilización de sons dixitais.  
4 4. Explicar as vantaxes da utilización de imaxes dixitais.  
5 5. Explicar as vantaxes da utilización de vídeos dixitais.  
6 6. Coñecer algunhas das prestacións reunidas na actualidade nun só aparello, xa sexa unha videoconsola 

portátil, un teléfono móbil, unha PDA ou un reprodutor multimedia.  
7 7. Coñecer como se realiza a compresión na manipulación de arquivos informáticos, e mostrar as vantaxes 

asociadas a esa compresión, por exemplo no caso das imaxes tomadas cun teléfono móbil ou unha cámara 
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fotográfica dixital ou no caso dos arquivos de son en formato mp3.  

8 8. Identificar algúns dos problemas derivados da utilización de Internet: difusión de virus, correo electrónico non 
desexado, ataques contra a privacidade ou perigo nas transaccións comerciais.  

 
  
Contidos  
a) Conceptos  

1 - A fin do mundo analóxico. Analóxico versus dixital. As razóns do cambio.  
2 - Procesamento, almacenamento e intercambio da información.  
3 - A conversión analóxico-dixital de imaxes, sons e carácteres escritos  
4 - almacenamento da información. A manipulación dos datos dixitais. A conversión dixital analóxica.  
5 - Ordenadores, hardware e software. Hardware: o ordenador por dentro. Software: a parte «lóxica» do 

ordenador.  
6 - Multimedia. Tratamento numérico do sinal.  

- Manipulación e compresión do son.  
1 - Traballo con imaxes.  
2 - Os arquivos de vídeo: elementos de calidade.  
3 - Internet: o mundo interconectado. Que é Internet, hoxe. Como funciona Internet. A regulación da 

comunicación na Rede.  
4 - correo electrónico.  
5 - Os problemas de Internet. Privacidade e seguridade na Rede. Encriptación de datos e servidores seguros. 

Ataques contra a seguridade.  
6 - A revolución das telecomunicacións. A revolución do «transporte» de contidos. A revolución da telefonía móbil. 

A revolución do entretemento á carta. A revolución dos PDA: un só dispositivo para todo.  
7 - Mañá é o futuro. Que sucederá... mañá mesmo? A vida na aldea global.  
8 - As comunicacións sen fíos. As vantaxes da tecnoloxía Wifi.  

 
b) Procedementos, destrezas e habilidades  

1 - Interpretar esquemas nos que se mostre o modo de funcionamento de aparellos tecnolóxicos modernos, como 
unha cámara dixital, un escáner ou unha tarxeta de memoria.  

2 - Interpretar gráficos e esquemas que mostren o procedemento empregado para dixitalizar o son.  
3 - Manipular imaxes dixitais empregando o software axeitado.  
4 - Utilizar Internet para buscar información actualizada relacionada coas novas tecnoloxías e a electrónica de 

consumo.  
5 - Interpretar táboas e gráficos.  
6 - Interpretar a información que se nos mostra na pantalla ao utilizar unha aplicación informática.  
7 - Elaborar un dicionario con termos relacionados coa seguridade en Internet.  
8 - Identificar nun aparello a súa capacidade para transmitir información de xeito sen fíos, servir como receptor 

GPS, tomar fotografías, gravar vídeo…  
9 - Coñecer as diferenzas entre os diferentes sistemas de transmisión sen fíos empregados na actualidade.  

 
c) Actitudes  

1 - Valorar a importancia das novas tecnoloxías no goce do noso tempo de lecer.  
2 - Valorar a facilidade coa que na actualidade podemos manipular a información e modificala, aplicándoo ao caso 

do son dixitalizado ou das imaxes.  
3 - Mostrar atención ao número de horas que se atopa unha persoa realizando certas actividades relacionadas 

coas novas tecnoloxías e que poden crear adición, como o uso de videoxogos ou a navegación por Internet.  
4 - Mostrar unha actitude crítica ante os problemas derivados do uso de Internet.  
5 - Mostrar respecto cara ás creacións dos demais, cando estas están protexidas por dereitos de autor.  
6 - Interese por achegar os nosos coñecementos a algunha comunidade virtual, participando en foros de discusión 

ou compartindo cos demais as nosas opinións, fotografías ou vídeos.  
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7 - Mostrar respecto cara á intimidade dos demais na difusión de contidos en Internet.  
8 - Interese por coñecer o modo de funcionamento de aparellos que empregamos a diario, como un teléfono 

móbil ou unha videoconsola.  
9 - Utilizar correctamente o correo electrónico, evitando o envío de mensaxes a múltiples destinatarios formando 

parte de cadeas sen ningunha utilidade demostrada.  
 
  
Criterios de avaliación  

1 - Diferenciar formato e códec.  
2 - Diferenciar bit e byte.  
3 - Sinalar cales son os principais usos de Internet na actualidade.  
4 - Buscar información actualizada na Rede sobre os perigos das redes informáticas.  
5 - Explicar o funcionamento básico dunha rede informática.  
6 - Explicar o funcionamento básico de Internet.  
7 - Explicar o funcionamento básico do correo electrónico.  
8 - Sinalar cales son os principais problemas de Internet.  
9 - Explicar a relación entre as novas tecnoloxías e as telecomunicacións.  
10 - Coñecer as funcións de aparellos que manexamos a diario, como unha PDA ou un teléfono móbil.  

 
 
TEMPORALIZACIÓN.  
 
Trátase dunha planificación xeral xa que, en sintonía co nome da materia, variará dependendo da actualidade 
científica do momento. 
 

 
Datas  

 
Período de avaliación  

 
Contidos  
 

Setembro- Decembro  1ª Unidades 1, 2, 3  

Xaneiro- 18 Marzo  2ª Unidades 3, 4, 5,  

18 Marzo- Xuño  3ª Unidades 6, 7, 8  

 
  
METODOLOXÍA   
Os principios metodolóxicos en que baseamos a programación teñen como finalidade que os alumnos afiancen a 
capacidade de aprendizaxe autónoma, onde o profesor tería un papel de orientador e moderador. En calquera caso, 
será necesaria a explicación dalgúns principios científicos básicos por parte do profesor.  
Propícianse oportunidades para poñer en práctica os novos coñecementos, de xeito que o alumno poida comprobar o 
interese e a utilidade do aprendido. Para elo os traballos dos alumnos orientaranse á resolución de problemas que 
ademais de interese científico, esperten interese social, teñan perspectiva de continuidade, permitan un achegamento 
divulgativo, inviten a recadar información e, nalgúns casos, mesmo a adoptar decisións e compromisos persoais.   
Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con respecto ó que se aprendeu, de 
modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto ós seus coñecementos. As presentacións dos traballos e 
debates na aula serán as principais estratexias para conseguilo.  
Favorecerase a creación dun clima de aceptación mutua e de cooperación, promovendo a organización de equipos de 
traballo e a distribución de tarefas e responsabilidades.   
As actividades de aula, traballos de investigación, e a avaliación, apoiaranse no uso da biblioteca do centro e nas novas 
tecnoloxías da información e a comunicación : busca e selección de información, emprego dun blog educativo, correo 
electrónico, foros etc.  
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PLAN DE LECTURA  
Realizaranse actividades de lectura comentada na aula e como tarefa para casa. Escolleranse preferentemente textos de 
actualidade procedentes de diversos medios de comunicación e de obras de divulgación científica.  
  
PLAN TIC  
O plan xira arredor da participación no blog da materia, a aula virtual do centro e a comunicación a través do correo 
electrónico, redes sociais, etc., cos profesores da materia. 
   
   
Obxectivos.  

1 – Familiarizarse cos blog e comprender o funcionamento das diversas aplicación da web 2.0  
2 – Publicar un blog de aula-materia de elaboración propia  
3 – Desenvolver habilidades de busca, análise e selección da información  
4 – Id de organización e comunicación oral e escrita   
5 – Desenvolver a capacidade de argumentación  
6 – Favorecer a iniciativa e a autonomía do alumnado na aprendizaxe  
7 – Favorecer a interacción e o traballo cooperativo  
8 – Fomentar o interese polas novidades científicas  

 
Metodoloxía  

1 o Uso do correo electrónico. Como abrir e manexar una conta de correo. 
2 o Paseo didáctico por un blog: que é, como está organizado, como entrar no blog.  
3 o Escribir e publicar una entrada de texto.  
4 o Editar entradas.  
5 o Inserir e editar ligazóns.  
6 o Inserir, editar e publicar imaxes.  
7 o Inserir, editar e publicar presentación de diapositivas e vídeos.  
8 o Comentar e editar comentarios.  
9 o Crear foros e participar nos mesmos.  
10 o Normas de “estilo” para a publicación de posts e intervención en comentarios e foros.  

 
  
  
AVALIACIÓN  
a) Procedementos e instrumentos de avaliación  
Para recollermos datos servirémonos dos seguintes  procedementos de avaliación:  

1 - A observación directa de comportamentos.  
 

1 - Probas escritas. As probas poderán ser tests sobre principios básicos, resolución de pequenos problemas, 
análise e interpretación de experimentos científicos, interpretación de gráficas, comentario de textos, artigos ou 
noticias.  

2 - Elaboración de traballos e informes.   
3 - Contribucións ao blog da materia, intervención activa nos debates e foros.  
4 - Exposicións orais en clase que seguirán estas instrucións: 

 Preferiblemente, o formato será unha presentación de diapositivas (en MS Power Point, Impress, etc.). 

 O traballo incluirá título e bibliografía).   

 A exposición oral terá unha duración máxima de 10 minutos.   

 Ao remate da exposición o profesor poderá facer preguntas que o alumno deberá contestar para demostrar o 
seu dominio e comprensión do tema. Os compañeiros poderán facer as súas propias preguntas. 

 Admítense outros formatos (experiencia práctica, vídeo, diorama…) previa comunicación e discusión co 
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profesor. En calquera caso os alumnos deberán presentar e explicar os seus traballos diante dos seus 
compañeiros.  

 Os traballos poden presentarse individualmente ou por parellas. 
 
 
 
Nos rexistros dos datos utilizaranse escalas de valoración (para obxectivos e contidos de tipo actitudinal e 
procedimental) e listas de control (para obxectivos e contidos vinculados ó dominio conceptual).  
Criterios indicadores de avaliación dos proxectos de traballo e informes:  
  

1 - Grao de axuste á temática proposta  
2 - Estrutura do traballo: orde e lóxica da secuenciación de contidos  
3 - Selección da información:, capacidade para escoller a información relevante,grao de fiabilidade das fontes 

empregadas.  
4 - Expresión : claridade expositiva, capacidade de síntese, emprego da terminoloxía científica adecuada, ausencia 

de contradicións e reiteracións, uso de exemplos,ortografía)   
5 - Uso da actualidade científica : plasmada no emprego de novas, artigos ou reportaxes recentes publicados nos 

medios de comunicación, na forma en que relacionan o tema cos seus coñecementos previos, intereses,   
6 - Extracción de conclusións finais : como recoñecen as repercusións do tema na súa vida, na sociedade…, 

reflexións persoais..  
7 - Presentación: a forma en que se escollen e se empregan as imaxes, gráficas e esquemas,formatos de fonte e 

fondo, emprego de animacións, emprego de hiperligazóns, variedade na información gráfica,etc que as 
expliquen e que sexan coherentes co texto  

8 - Cita correcta das fontes de información  
9 - Dominio da expresión oral: Claridade de ideas na exposición oral, facer emprego de exemplos, explicar as 

imaxes e gráficos en concordancia co texto,etc.  
 
Os alumnos poderán elaborar e expoñer oralmente traballos sobre temas científicos propostos polo profesor. Así 
mesmo, os alumnos poderán suxerir temas para os seus proxectos. 
 
 
b) Criterios de cualificación:  
A cualificación dos alumnos calcúlase coas notas obtidas nos seguintes aspectos: probas escritas, exposicións orais e 
comportamento na aula. Para aprobar a materia por avaliacións e na nota global é obrigatorio igualar ou superar os 
cinco puntos.  
 
Os criterios para o cálculo son: 
 
- Probas escritas (exames, resolución de pequenos problemas, análise e interpretación de experimentos científicos, 
interpretación de gráficas, comentario de textos, artigos ou noticias): 30% por cento da nota. 
- Exposicións orais en clase: 40% da nota. 
- Contribucións ao blog da materia, intervención activa nos debates e foros: 10% da nota. 

- Comportamento na aula (colaboración, asistencia, puntualidade, atención):10% da nota. 
- Participación: 10 % 

 
  
c) Criterios mínimos de avaliación  
Identificar problemas de actualidade en que estean implicadas as tecnociencias.  

1 1. Identificar e explicar impactos da ciencia e tecnoloxía na sociedade e na mellora da vida humana, así como as 
repercusións culturais e na nosa concepción do mundo., argumentando os pros e os contras.   

2 2. Diferenciar a ciencia doutras formas de coñecemento e apreciar os valores consubstanciais da práctica 
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científica.   

3 3. Identificar e practicar os trazos fundamentais das formas de traballo da ciencia.   
4 4. Formar opinións argumentadas a partir de información procedente de diversas fontes.   
5 5. Identificar interaccións entre ciencia e tecnoloxía, o contexto social en que se producen, e recoñecer o 

carácter colectivo dos avances científicos e tecnolóxicos e o papel das mulleres neles.   
6 6. Identificar os principais problemas ambientais e propoñer solucións fundamentadas indicando a forma en que 

a ciencia e a tecnoloxía poden contribuír ás mesmas.  
7 7. Analizar e valorar as implicacións das tecnoloxías relacionadas con novos materiais.   
8 8. Identificar os principais problemas relacionados coa saúde, a súa prevención e solucións achegadas pola 

ciencia e a tecnoloxía, valorando os aspectos éticos, sociais e de xénero presentes nestes temas.   
9 9. Explicar os fundamentos básicos e as aplicacións da manipulación xenética e valorar as súas implicacións 

éticas e sociais.   
10. Analizar e valorar adecuadamente as posibilidades e retos da sociedade da información e do ocio.   
 
   
 
 
 
 
PLAN DE TRABALLO PARA ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE   
  
A principios de curso os alumnos coa materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo pendente serán convocados a 
unha reunión na que recibirán por escrito toda a información sobre as actividades de recuperación, calendario,  
procedementos e criterios de avaliación e cualificación, guías de traballo e canles de comunicación co profesor.   
  
  

1 I. Contidos esixibles e criterios xerais de avaliación  
 
A materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo ten asignada unha carga horaria moi escasa e,por tratarse dunha 
materia común, os grupos de alumnos son numerosos e moi diversos no que respecta a nivel previo de coñecementos 
científicos, intereses e actitudes. Do anterior deriva a imposibilidade de abordar nun só curso académico todos os 
contidos que se propoñen no currículo oficial. En consecuencia, os contidos conceptuais e factuais que se traballan nun 
determinado curso non coinciden necesariamente cos que se traballaron no curso anterior, o que en cambio si sucede 
cos procedementos e competencias. Polo tanto, serán estes últimos aos que se dea prioridade nas actividades de 
recuperación e avaliación para alumnos pendentes. En canto aos contidos conceptuais, só serán obxecto da avaliación 
aqueles que se traballaran suficientemente no curso precedente.   
Para acadar unha avaliación positiva os alumnos deberán ser capaces de:  
  
1. Ler e interpretar correctamente un texto científico formal ou divulgativo (adaptado ao nivel académico do 
alumnado), o que inclúe:  

1 - Extraer información de texto, gráficos, bloques diagrama, esquemas ou outras formas de representación 
empregadas habitualmente en Ciencias  

2 - Analizar e sintetizar mensaxes científicas, identificando cales son as/os principais feitos, ideas, proposicións ou 
hipóteses que neles se expoñen, interpretándoos no marco de teorías científicas, sinalando procedementos 
propios do método científico, posibles manipulacións ou nesgos, relación con feitos,fenómenos ou procesos 
observables.  

1 - Propoñer solucións aos problemas expostos e razoalas baseándose no coñecemento científico   
2 - Elaborar conclusións identificando,explicando e valorando as posibles repercusións persoais, sociais,e 

ambientais do coñecemento científico e da súa aplicación.  
3 - Expoñer opinións con argumentos fundamentados nos feitos e nas teorías científicas  
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1 2. Saber buscar e seleccionar a información necesaria para mellorar a comprensión dunha mensaxe científica, 
elaborar un traballo persoal de investigación ou para a resolución dun problema.  

 
  

1 3. Comunicar de forma oral e escrita o resultado do seu traballo, as súas posturas e conclusións con 
coherencia, corrección e claridade.  

 
  
II.Actividades , procedementos e instrumentos de avaliación  
   

1 a) Avaliación continua (Proxectos de traballo)   
 
Os alumnos deberán elaborar e expoñer oralmente tres traballos sobre temas científicos propostos polo profesor. Así 
mesmo, os alumnos poderán suxerir temas para os seus proxectos. 
Os tres traballos correspóndense coas tres avaliacións. 
As datas e horas de exposición programaranse en función das datas das avaliacións ordinarias ou das actividades 
complementarias ou extraescolares, co fin de non interferir con elas.   
Proporcionarase a cada alumno un guión de traballo no que se poderán incluír algunhas fontes de información 
básicas(ademais das que o propio alumno decida empregar)   
Durante o proceso de elaboración do proxecto os alumnos terán ao seu dispor a biblioteca do instituto e estarán 
constantemente supervisados e orientados polo profesor encargado a través de reunións periódicas e do correo 
electrónico.   
 
 
  
Formato do traballo:   

 Preferiblemente, presentación de diapositivas (en MS Power Point, Impress, etc.). 

 traballo incluirá título e bibliografía).   

 A exposición oral terá unha duración máxima de 10 minutos   

 Ao remate da exposición o profesor poderá facer preguntas que o alumno deberá contestar para demostrar o 
seu dominio e comprensión do tema.  

 Admítense outros formatos (vídeo, diorama…) previa comunicación e discusión co profesor. 
  

1 b) Proba extraordinaria  
 
Aqueles alumnos que non superen a materia na avaliación continua, ou decidiran non presentar traballos, deberán 
realizar unha proba escrita no mes de maio, en data e hora que será fixada polo equipo directivo do centro.  
Formato da proba:  
Proposta de resolución dun problema no que o alumno precisará poñer en práctica subcompetencias científicas básicas : 
interpretar mensaxes científicas (tanto en forma de textos como de diagramas, esquemas, gráficas ou táboas de datos), 
identificar cuestións científicas,explicar fenómenos de maneira científica, identificar repercusións CTS,.  
 Para a resolución da proba, e en función do contido da mesma, poderá permitírselles ao alumnos acceder a algunhas 
fontes de información determinadas polo profesor.  
Exemplo de proba extraordinaria:  
El diario de Semmelweis (ver anexo).   
  
  
III. Criterios de cualificación   

1 a) Por avaliación continua  
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A avaliación dos traballos farase de acordo cos seguintes criterios indicadores e instrumentos que se recollen no 
apartado Avaliación da programación da materia.  
Tras a exposición dos traballos os alumnos recibirán unha copia comentada coa cualificación correspondente.  
A cualificación global da materia será a media aritmética das obtidas nos tres traballos e considerarase superada a 
materia cando esa media sexa de 5 ou superior.  
  

1 b) Por proba extraordinaria   
 
Para superar a materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos. Os alumnos que non superen a 
materia en xuño farán unha proba extraordinaria do mesmo tipo no mes de setembro.  
  

1 c) Traballos voluntarios  
 
Os alumnos que escollan a avaliación continua (elaboración dos tres proxectos de traballo) terán tamén a posibilidade 
de facer –durante o período de tempo estipulado para esta avaliación- pequenos traballos complementarios con 
carácter voluntario en forma de publicación de posts, comentarios e participación nalgún foro do blog da materia. Estes 
traballos poderán contribuír a subir a cualificación en caso de que non acade o mínimo de 5 puntos esixidos para superar 
a materia.  
  
RECURSOS E MATERIAIS  

1 - Libro de texto:  
Ciencias para o Mundo Contemporáneo. 1º curso de bacharelato. Editorial Santillana, 2008  

2 - Proxector multimedia.  
3 - Ordenador de aula.  
4 - Biblioteca e videoteca.  
5 - Laboratorios de Bioloxía e Xeoloxía.  
6  
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ANEXO  
  
El Diario de Semmelweis. Texto 1  

Julio de 1846. La semana próxima ocuparé el puesto 
de Director del Primer Pabellón de la clínica de 
maternidad en el Hospital General de Viena. Me 
alarmé cuando me enteré del porcentaje de pacientes 
que mueren en esa clínica. En este mes, han muerto 
allí no menos de 36 de las 208 madres, todas de fiebre 
puerperal. Dar a luz un niño es tan peligroso como una 
neumonía de primer grado.   
Estas líneas del diario del Dr. Ignaz Semmelweis (1818 
-1865) dan una idea de los efectos devastadores de la 
fiebre puerperal, una enfermedad contagiosa que 
acabó con muchas mujeres después de los partos. 
Semmelweis recopiló datos sobre el número de 
muertes por fiebre puerperal en ambos Primer y 
Segundo Pabellón del Hospital (ver el diagrama).  
Los médicos, entre ellos Semmelweis, desconocían 
completamente la causa de la fiebre puerperal.  

El diario de Semmelweis decía:  
 
Diciembre de 1846. ¿Por qué mueren tantas mujeres de esta fiebre después de dar a luz sin ningún problema? Durante 
siglos la ciencia nos ha dicho que es una epidemia invisible que mata a las madres. Las causas pueden ser cambios en el 
aire o alguna influencia extraterrestre o un movimiento de la misma tierra, un terremoto.  
 
Hoy en día, poca gente consideraría una influencia extraterrestre o un terremoto como posible  
causa de la fiebre.  Pero en la época en que vivió Semmelweis, mucha gente, incluso científicos, ¡lo pensaba!  
Ahora sabemos que la causa está relacionada con las condiciones higiénicas. Semmelweis sabía  
que era poco probable que la fiebre fuera causada por una influencia extraterrestre o por un terremoto. Se fijó en los 
datos que había recopilado (ver el diagrama) y los utilizó para intentar convencer a sus colegas.  
Pregunta 1.1  
Supón que eres Semmelweis. Da una razón (basada en los datos que recopiló Semmelweis) de por qué la fiebre puerperal 
es improbable que sea causada por terremotos.  
 
  
El Diario de Semmelweis. Texto 2  
La disección era una parte de la investigación que se llevaba a cabo en el hospital. El cadáver de una persona se abrió 
para encontrar una causa de su muerte. Semmelweis se dio cuenta de que los estudiantes que trabajaban en el Primer 
Pabellón, participaban habitualmente en las disecciones de mujeres que habían muerto el día anterior, antes de hacer el 
reconocimiento médico a las mujeres que acababan de dar a luz. No se preocupaban mucho de lavarse después de las 
disecciones. Algunos, incluso estaban orgullosos del hecho de que, por su olor, se pudiera decir que habían estado 
trabajando en el depósito de cadáveres, ya que eso ¡demostraba lo  
trabajadores que eran!  
Uno de los amigos de Semmelweis murió después de haberse hecho un corte durante una de esas disecciones. La 
disección de su cuerpo puso de manifiesto que tenía los mismos síntomas que las madres que habían muerto por la fiebre 
puerperal. Esto le dio a Semmelweis una nueva idea.  
  
Pregunta 1.2  
La nueva idea de Semmelweis tenía que ver con el alto porcentaje de mujeres que morían en los pabellones de 
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maternidad y con el comportamiento de los estudiantes.  
¿Cuál era esta idea?  
A. Hacer que los estudiantes se lavasen después de las disecciones debería producir una disminución de los casos de 
fiebre puerperal.  
B. Los estudiantes no debían participar en las disecciones porque podían cortarse.  
C. Los estudiantes huelen porque no se lavan después de una disección.  
D. Los estudiantes quieren demostrar que son trabajadores, lo que les hace descuidados  
cuando hacen un reconocimiento médico a las mujeres.  
  
Pregunta 1.3  
Semmelweis tuvo éxito en sus intentos de reducir el número de muertes producidas por la fiebre puerperal. Pero incluso 
hoy, la fiebre puerperal sigue siendo una enfermedad difícil de eliminar.  
Las fiebres que son difíciles de curar son todavía un problema en los hospitales. Muchas medidas de rutina sirven para 
controlar este problema. Entre estas medidas está la de lavar las sábanas a elevadas temperaturas.  
Explica por qué las altas temperaturas (al lavar las sábanas) reducen el riesgo de que los pacientes contraigan una fiebre.  
 
Pregunta 1.4  
Muchas enfermedades pueden curarse utilizando antibióticos. Sin embargo, el éxito de algunos antibióticos frente a la 
fiebre puerperal ha disminuido en los últimos años.  
¿Cuál es la razón de este hecho?  
A Una vez fabricados, los antibióticos pierden gradualmente su actividad.  
B Las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos.  
C Esos antibióticos sólo ayudan frente a la fiebre puerperal, pero no frente a otras enfermedades.  
D La necesidad de esos antibióticos se ha reducido porque las condiciones de la salud pública han mejorado 
considerablemente en los últimos años.  
  
Pregunta 1.1  
Puntuación máxima  
Puntuación 2: Respuestas que se refieran a la diferencia entre el número de muertes (por cada 100 partos) en ambos 
pabellones. Por ejemplo:  
• El hecho de que el primer pabellón tuviera una alta proporción de muertes de mujeres comparado con la de las mujeres 
en el segundo pabellón obviamente muestra que no tenía nada que ver con los terremotos.  
• En el Pabellón 2 murió menos gente, por lo que no podía haber habido un terremoto sin que causara el mismo número 
de muertes en cada pabellón.  
• Porque en el segundo pabellón no es tan alto el número de muertes, tal vez tuvo algo que ver con el Pabellón 1.  
• Es poco probable que los terremotos causen la fiebre porque la proporción de muertes es muy diferente para los dos 
pabellones.  
 
Puntuación media  
Puntuación 1: Respuestas que se refieran a que los terremotos no ocurren frecuentemente.  
• Sería poco posible que fuera causada por terremotos porque los terremotos no pasan todo el tiempo.  
Respuestas que se refieran al hecho de que los terremotos también afectan a las personas fuera de los pabellones.  
• Si fuera un terremoto, las mujeres fuera del hospital también habrían tenido fiebre  
puerperal.  
• Si la razón fuera el terremoto, todo el mundo tendría fiebre puerperal cada vez que hubiera un terremoto (no sólo en 
los pabellones 1 y 2).  
Respuestas que se refieran a la idea de que cuando ocurren los terremotos, los hombres no contraen fiebre puerperal.  
• Si un hombre estuviera en el hospital y llegara el terremoto, no le daría fiebre puerperal, por lo que los terremotos no 
pueden ser la causa.  
• Porque le da a las mujeres y no a los hombres.  
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Ninguna puntuación  
Puntuación 0: Respuestas que afirmen (sólo) que los terremotos no pueden causar la fiebre.  
• Un terremoto no puede influenciar a una persona o hacerla que se enferme.  
• Un temblorcito no puede ser peligroso.  
Respuestas que afirmen (sólo) que la fiebre tiene que ser causada por otra causa (correcta o incorrecta).  
• Los terremotos no emiten gases venenosos. Son causados por placas de la Tierra que se doblan y chocan entre ellas.  
• Porque no tienen nada que ver una con la otra y sólo es superstición.  
• Un terremoto no tiene influencia en el embarazo. La razón es que los doctores no estaban suficientemente 
especializados.  
Respuestas que sean combinaciones de las dos anteriores.  
• No es probable que la fiebre puerperal sea causada por terremotos, pues muchas mujeres mueren después de haber 
dado a luz sin problemas. La ciencia nos enseña que es una epidemia invisible que mata a las madres.  
• La muerte es causada por bacterias y los terremotos no pueden influenciarlas.  
Otras respuestas incorrectas.  
• Creo que fue un gran terremoto que tembló mucho.  
• En 1843 las muertes bajaron en el Pabellón 1 y menos en el Pabellón 2.  
• Porque no había terremotos en los pabellones y de todos modos les dio. [Nota: el supuesto de que no había terremotos 
en ese entonces no es correcto].  
Pregunta 1.2  
Puntuación máxima  
Puntuación 1: Respuesta A: Hacer que los estudiantes se lavaran después de las disecciones debería llevar a una 
reducción de los casos de fiebre puerperal.  
Ninguna puntuación  
Puntuación 0: Otras respuestas.  
Pregunta 1.3  
Puntuación máxima  
Puntuación 1: Respuestas que se refieran a la muerte de las bacterias.  
• Porque con el calor se morirán muchas bacterias.  
• Las bacterias no soportarán la temperatura alta.  
• Las bacterias se quemarán con la temperatura alta.  
  
• Las bacterias se cocinarán.  
[Nota: Aunque «quemar» y «cocinar» no son correctas científicamente, cada una de las dos últimas respuestas pueden 
considerarse, en conjunto, como correctas].  
Respuestas que se refieran a matar microorganismos, gérmenes o virus.  
• Porque el calor fuerte mata a los pequeños organismos que causan las enfermedades.  
• Hace demasiado calor para que los gérmenes sobrevivan.  
Respuestas que se refieren a eliminar (no matar) las bacterias.  
• Las bacterias desaparecerán.  
• El número de bacterias disminuirá.  
• Con altas temperaturas desaparecen las bacterias al lavar.  
Respuestas que se refieran a la esterilización de las sábanas.  
• Se esterilizarán las sábanas.  
Ninguna puntuación  
Puntuación 0: Respuestas que se refieran a la eliminación de la enfermedad.  
• Porque la temperatura del agua caliente mata cualquier enfermedad en las sábanas.  
• La alta temperatura mata casi toda la fiebre de las sábanas, lo que deja menos oportunidad de contaminación.  
Otras respuestas incorrectas.  
• Para que no se enfermen por el frío.  
• Bueno, cuando lavas algo, se van los gérmenes con el agua sucia.  
Pregunta 1.4  
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Puntuación máxima  
Puntuación 1: Respuesta B: Las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos.  
Ninguna puntuación  
Puntuación 0: Otras respuestas.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta programación baséase no Decreto 126/2008 do 19 de Xuño, polo que se establece o 
curriculum de bacharelato na comunidade autónoma de Galicia (DOGA 23 de xullo do 2009) 
así como  nas orientacións e recomendacións do Grupo de Traballo da CIUG.  Co 
desenvolvemento da mesma  pretendemos que os alumnos acaden  os obxectivos xerais do 
bacharelato , adquiran  unha base sólida para afrontar con éxito as probas de acceso á 
universidade , se  interesen  polas  áreas de coñecemento relacionadas coa bioloxía  como 
opción profesional e   tomen  conciencia   do impacto social desta ciencia.  
 

OBXECTIVOS XERAIS 

O ensino da bioloxía no bacharelato ten como finalidade o desenvolvemento das seguintes 
capacidades: 
 
1. Coñecer os principais conceptos da bioloxía e a súa articulación en leis, teorías e modelos, 
apreciando o papel que estes desempeñan no coñecemento e interpretación da natureza. 
Valorar os profundos cambios producidos ao longo do tempo na bioloxía como ciencia e a 
influencia do contexto histórico, percibindo o traballo científico como unha actividade en 
constante construción. Comprender que o desenvolvemento da bioloxía supón un proceso 
cambiante e dinámico, mostrando unha actitude flexible e aberta fronte ás diversas opinións 
pero, ao propio tempo, combatendo os prexuízos tales como o determinismo biolóxico por 
razón de sexo ou de raza. 
 
2. Comprender a natureza da bioloxía e o seus avances e limitacións, así como as súas 
complexas interaccións coa tecnoloxía e a sociedade. Valorar as aplicacións de 
coñecementos da bioloxía como o xenoma humano, a biotecnoloxía, ferramentas como a 
enxeñaría xenética, a técnica da PCR, etc. e a necesidade de traballar para lograr unha 
mellora nas condicións de vida actuais. 
 
3. Valorar a información procedente de diferentes fontes, incluídas as tecnoloxías da 
información e da comunicación, para formarse unha opinión propia dos problemas da 
sociedade e que lle permita ao alumnado expresarse criticamente sobre problemas actuais 
relacionados coa bioloxía, como a saúde e o contorno, a biotecnoloxía, etc. Será preciso ter 
en conta as diferentes repercusións das tecnoloxías nas mulleres e nos homes e o 
androcentrismo presente en moitas investigacións, particularmente nas médicas. 
 
4. Utilizar con autonomía algunhas da estratexias características da investigación científica 
(formular e contrastar hipóteses, planificar deseños experimentais, etc.) e os 
procedementos propios da bioloxía para realizar pequenas investigacións e, en xeral, 
explorar situacións e fenómenos descoñecidos. 
 
5. Coñecer as características químicas e propiedades das moléculas básicas que configuran a 
estrutura celular para comprender a súa función nos procesos biolóxicos. 
 
6. Interpretar a célula como a unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. 
Coñecer os diferentes modelos de organización e a complexidade das funcións celulares. 
 
7. Comprender as leis e mecanismos moleculares e celulares da herdanza, interpretar os 
descubrimentos máis recentes sobre o xenoma humano e as súas aplicacións na 
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biotecnoloxía, valorando a súas implicacións éticas, sociais, económicas e políticas e de 
xénero. 
 
8. Analizar as características dos microorganismos, a súa intervención en numerosos 
procesos naturais e industriais e as súas aplicacións na elaboración de moitos produtos 
industriais. Coñecer a orixe infecciosa dalgunhas enfermidades provocadas por 
microorganismos e os principais mecanismos de resposta inmunitaria. 
 

CONTIDOS 

 
Os contidos estructúranse en cinco grandes bloques. No primeiro realízase unha introdución 
á bioloxía, aos seus avances e limitacións, á súa importancia na sociedade e á súa evolución; 
afóndase na base molecular da vida, facendo fincapé nos modelos teóricos que serven para 
interpretar os distintos fenómenos biolóxicos presentes nos outros bloques de contidos. O 
segundo bloque está dirixido ao seguinte nivel de organización, o nivel celular, servíndose da 
teoría celular como marco teórico, analizando os aspectos morfolóxicos, estruturais e 
funcionais da célula como unidade dos seres vivos. O bloque terceiro aborda o estudo da 
herdanza a partir da xenética clásica ou mendeliana e  da  xenética molecular,  
introducíndose  a controversia histórica sobre a natureza do material hereditario; farase 
referencia ao proxecto xenoma humano e ás súas aplicacións e implicacións sociais. O resto 
dos contidos do bloque céntranse nos xenes das hemoglobinas: permite explicar o concepto 
de xene e a súa estrutura, as mutacións e a súas implicacións evolutivas, a transcrición e a 
tradución, sobre un exemplo concreto, o que posibilita un mellor entendemento. O cuarto 
bloque céntrase no coñecemento dos microorganismos, en particular das bacterias. É, polo 
tanto, un bloque moi apropiado para desenvolver as aplicacións da bioloxía nos procesos 
industriais, alimentarios, farmacolóxicos, sanitarios, etc., así como a súa relación coa 
temática ambiental. E, finalmente, o quinto bloque aborda o estudo detallado dos 
mecanismos de autodefensa dos organismos, enfatizando o concepto de inmunidade 
adquirida nos vertebrados e nos mecanismos celulares e moleculares involucrados. Merecen 
especial atención o cancro (xenes supresores de tumores e oncoxenes) e a Sida. Finalmente, 
engadimos un bloque 0, de carácter transversal  , con contidos comúns de tipo 
procedemental e actitudinal. 
 
 
0. CONTIDOS COMÚNS (TRANSVERSAIS) 
 

 Busca, selección e tratamento de información relevante para o coñecemento da bioloxía, 
utilizando diferentes recursos: visuais, bibliográficos, deseños experimentais coa 
terminoloxía adecuada. Achegas de homes e mulleres ao longo da historia. 

 
 Emprego das tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta que axude á 

interpretación de conceptos, na obtención e tratamento de datos, na procura de 
información. 

 
 Participación en debates e traballos en equipo, revisando e contrastando as ideas propias, 

argumentando e empregando o vocabulario específico. 

 
 Lectura, análise e comentario de textos e libros científicos sinxelos que permitan comprender 

as cuestións tratadas e afondar nelas. 
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 Elaboración de informes sobre situacións problemáticas no eido da saúde ou da 
biotecnoloxía que permitan coñecer as limitacións da tecnociencia e os problemas derivados 
do seu uso inadecuado, fomentando a autonomía e a capacidade de emitir xuízos críticos. 

 
 Manexo de material e instrumentos de laboratorio para a realización de actividades 

experimentais 

 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

Contidos 
 Concepto de ser vivo e características  dos seres vivos. Campo de estudio da bioloxía. Da 

bioloxía descritiva á moderna bioloxía molecular experimental. O método científico e  
importancia das teorías e modelos como marco de referencia da investigación. Ciencia básica 
e ciencia aplicada Retos e liñas de investigación da bioloxía moderna. Niveis de organización 
da materia viva. A diversidade da vida: dominios e reinos. 

 Bioelementos. Concepto de Bioelemento. Bioelementos primarios e secundarios. 
Concepto de Oligoelemento. Biomoléculas orgánicas e inorgánicas; clasificación. 

 Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e propiedades da auga. Importancia da auga para 
o desenvolvemento da vida. Funcións das sales minerais. Fisicoquímica das dispersións 

acuosas .Conceptos de pH, ósmose, difusión e diálise. 

 Tipos de enlaces químicos presentes na materia viva: covalente, iónico, pontes de 
hidróxeno, forzas de Van der Waals e interaccións hidrofóbicas. Grupos funcionais 
das moléculas orgánicas. Isomería. Monómeros e polímeros. Concepto de 
macromolécula.  

 Carbohidratos. Concepto, clasificación, nomenclatura e función biolóxica dos 
carbohidratos. Estrutura, propiedades e funcións dos monosacáridos (glicosa). 
Isomerías. Estrutura, propiedades e funcións dos disacáridos (sacarosa e lactosa). O 
enlace O-glucosídico Estrutura, propiedades e funcións dos polisacáridos. 
Homopolisacáridos de reserva (glicóxeno e amidón) e estruturais (celulosa e quitina). 
Concepto de heteropolisacárido. 

 Lípidos. Concepto, clasificación e funcións biolóxicas dos lípidos. Estrutura, 
propiedades e funcións dos ácidos graxos. Lípidos saponificables: triacilglicéridos e 
fosfolípidos. Estrutura e función biolóxica. Lípidos non saponificables: concepto de 
terpenos e esteroides (colesterol). 

 Proteínas. Concepto e funcións biolóxicas das proteínas. Os aminoácidos: 
clasificación, estructura e propiedades. Fórmula xeral dos aminoácidos. Enlace 
peptídico. Estrutura e propiedades das proteínas. Clasificación das proteínas 
(homoproteínas y heteroproteínas). 

 Encimas. Concepto de biocatalizador. Estrutura e propiedades dos encimas. 
Características dos encimas como catalizadores. Especificidade encimática. Reacción 
catalizada por un encima. Concepto de coencima e cofactor. Clasificación das 
encimas. Cinética encimática: curva de actividade encimática (conceptos de Vmax e 
kM). Inhibición e activación encimática. Regulación da actividade encimática: 
alosterismo. Concepto de vitamina. Función das vitaminas como coencimas. Función 
bioquímica do NAD(P)H, FADH2 e CoA. 

 Ácidos Nucleicos. Concepto, clasificación e funcións biolóxicas. Estrutura dos 
nucleósidos e nucleótidos. Nucleótidos libres (ATP, GTP, ADP, GDP, AMP). 
Polinucleótidos e enlace fosfodiéster. Funcións biolóxicas dos nucleótidos. O ADN. A 
estrutura primaria do ADN: o modelo de Watson e Crick. Aspectos estruturais e 
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biolóxicos da dobre hélice. Desnaturalización e renaturalización. Os ARNs. Estrutura, 
tipos, funcións e localizacións dos distintos tipos de ARN. 

Criterios de avaliación  

 Identificar os distintos niveis de organización da materia viva 

 Sinalar os principais criterios da clasificación dos seres vivos baseada en dominios e 
reinos 
           

 Explicar as características e propiedades dos fluidos biolóxicos, e como os cambios 
nos mesmos repercuten nas células e organismos.  

 Explicar razoadamente o papel fundamental da auga e as sales minerais nos procesos 
celulares, indicando algúns exemplos das repercusións da súa ausencia. 

 Identificar os diferentes tipos de biomoléculas , explicar as súas propiedades e 
relacionalas coas súas funcións biolóxicas. 

 Recoñecer e representar a estrutura xeral dun monosacárido. Recoñecer e 
representar o enlace O-glucosídico. Recoñecer ás estruturas dos disacáridos e 
polisacáridos. 

 Recoñecer ás estruturas dos ácidos graxos e dos lípidos saponificables. Saber explicar 
o comportamento dos lípidos en medio acuoso. 

 Aprender a fórmula xeral dos aminoácidos. Recoñecer e representar o enlace 
peptídico. 

 Recoñecer e representar o enlace fosfodiéster.Recoñecer as estruturas dos 
polinucleótidos. 

 Manexar estratexias propias da metodoloxía científica:  analizar experimentos , 
propoñer deseños experimentais , identificar e formular hipóteses,  identificar 
variables dependentes e independentes, avaliar as hipóteses en función da súa 
consitencia cos feitos, sacar conclusións, contrastar a información. 

BLOQUE 2. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FUNCIÓNS CELULARES. 

Contidos 

 A célula como unidade fundamental nos seres vivos. A teoría celular. Métodos de 
estudio das células. Preparación e procesado das mostras. Tipos de microscopios, 
poder de resolución e estimación de tamaños relativos. 

 Modelos de organización celular: a célula procariota e a célula eucariota. Célula 
eucariótica vexetal e animal. Estrutura bacteriana. Bacterias (gram+ e gram-). 
Funcións de nutrición, relación e mecanismos de reprodución bacterianos. Formas 
acelulares: os virus. Estrutura e ciclos dos bacteriófagos e dos virus que infectan ás 
células eucarióticas. 

 Envolturas Celulares: membrana plasmática e parede celular vexetal. A membrana 
plasmática: composición, estrutura, propiedades e funcións. A parede celular vexetal: 
composición, estrutura e función. Importancia das membranas nos fenómenos de 
transporte. Tipos de transporte: pasivo e activo. Exocitose e endocitose. 

 Concepto de citosol ou hialoplasma. Inclusións citoplasmáticas. Citoesqueleto: 
estrutura e función dos microfilamentos, microtúbulos e filamentos intermedios. 
Centríolo e centrosoma: estrutura e función. Cilios e flaxelos. Ribosomas: 
composición, estrutura e función. Concepto de polisoma ou polirribosoma. 

 Orgánulos de membrana simple. Retículo endoplasmático: tipos, estrutura e función. 
Aparato de Golgi: estrutura e función. Lisosomas: orixe e tipos. Vacúolos e 
peroxisomas: estrutura e función. 

 Orgánulos de membrana dobre. Mitocondrias e cloroplastos: estrutura e funcións. 
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 Núcleo. Envoltura nuclear: composición, estrutura e función. Nucleoplasma. Función 
do nucléolo. O núcleo interfásico: a cromatina. Estrutura do nucleosoma. O núcleo en 
división: os cromosomas. Niveis de condensación do ADN. Estrutura do cromosoma 
metafásico. 

 Concepto de ciclo celular. Fases da mitose. Citocinese. Importancia biolóxica da 
mitose. Mitose en células animais e vexetais. 

 Introducción ao metabolismo: conceptos básicos (anabolismo, catabolismo, 
autótrofo, heterótrofo). Catabolismo e mecanismo xeral de obtención de enerxía. 
Panorámica xeral do catabolismo (glícidos, lípidos e aminoácidos). Fermentacións e 
putrefaccións. Glucolise, ciclo de Krebs, β-oxidación. Cadea respiratoria. Fosforilación 
oxidativa. Significado biolóxico da respiración celular. 

 Esquema xeral do anabolismo. Autótrofo e Heterótrofo.Fotosíntese e quimiosíntese. 
Importancia biolóxica da fotosíntese. Tipos de organismos fotosintéticos. A fase 
luminosa. A fotofosforilación cíclica. A fase escura. Factores que afectan á 
intensidade fotosintética: luz, temperatura e CO2. 

 Criterios de avaliación 

 Explicar a teoría celular e a súa importancia no desenvolvemento da bioloxía. 

 Diferenciar os modelos de organización procariótico e eucariótico e interpretar a 
estrutura interna dunha célula eucariota e dunha célula procariota (tanto co 
microscopio óptico como co microscopio electrónico), identificando os orgánulos da 
primeira e describindo a función que desempeñan. 
Analizar e representar esquematicamente o ciclo celular e as modalidades da división 
do núcleo e do citoplasma, xustificando a importancia biolóxica da mitose. 

 Diferenciar os mecanismos de síntese da materia orgánica respecto dos de 
degradación e os intercambios enerxéticos a eles asociados. Explicar o significado 
biolóxico da respiración celular indicando as diferenzas entre a vía aerobia e a 
anaerobia respecto da rendibilidade enerxética, os produtos finais orixinados e o 
interese industrial destes últimos. Enumerar os diferentes procesos que teñen lugar 
na fotosíntese e xustificar a súa importancia como proceso de biosíntese, individual 
para os organismos, pero tamén para o mantemento da vida. 

 Comparar as características dunha célula vexetal e unha célula animal. Describir, 
localizar e identificar os compoñentes dunha célula eucariota en relación coa súa 
estrutura e función. 

 Explicar os diferentes procesos mediante os cales a célula incorpora sustancias: 
permeabilidade celular e endocitose. 

 Explicar o metabolismo desde un punto de vista global. Indicar o papel do poder 
redutor e do ATP nos procesos metabólicos. 

 Definir e localizar: glucolise, ciclo de Krebs, β–oxidación, cadea respiratoria e 
fosforilación oxidativa. Compre recoñecer a) con que composto empeza e con cal 
remata, b) onde teñe lugar, c) que se xera (sen aprender a cuantitativa) e d) para que 
serven. Dá gluconeoxénese e lipoxénese hai que saber onde empezan e rematan, 
onde teñen lugar e que se consume (sen aprender cuantitativa). 

 Diferenciar as fases da fotosíntese e localizalas intracelularmente. Identificar os 
sustratos e os produtos que interveñen nas fases da fotosíntese e establecer o 
balance enerxético desta. 
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BLOQUE 3. A HERDANZA. XENÉTICA MOLECULAR. 

Contidos 

 Tipos de reprodución nos seres vivos. A reproducción asexual e a reproducción 
sexual. Fases da meiose. Importancia biolóxica da meiose: reprodución sexual e 
evolución dos seres vivos. 
A xenética clásica. Conceptos básicos: xenotipo e fenotipo, caracteres herdables 
cualitativos e cuantitativos, alelos, homocigosis e heterocigosis, dominancia e 
recesividade, codominancia e dominancia intermedia. Formulación actual das Leis de 
Mendel. Teoría cromosómica da herdanza. 

 A herdanza do sexo. Herdanza ligada ao sexo. Xenética humana. Herdanza dos grupos 
sanguíneos: sistema ABO e factor Rh. Herdanza ligada ao sexo: hemofilia e 
daltonismo 

 Os ácidos nucléicos como portadores da información xenética. Concepto de xenoma. 
Fluxo da información xenética nos seres vivos. Concepto de xene. 

 código xenético: características xerais e probas experimentais. A replicación do ADN. 
A transcrición: síntese e procesamento (maduración) do ARN. Mecanismo xeral da 
transcrición: as ARN polimerasas e os promotores. A reversotranscrición. Mecanismo 
xeral da tradución. Regulación da expresión xénica. Diferencias entre procariotas e 
eucariotas. 

 Concepto de mutación. Tipos de mutación. Os axentes mutaxénicos. Mutacións e 
cancro. A mutación e a súa importancia na evolución dos seres vivos. 

 Enxeñaría xenética e aplicacións. Organismos modificados xenéticamente. 
Repercusions sociais e valoración ética da manipulación xenética. A xenómica e a 
proteómica. Proxecto Xenoma Humano. 

 Criterios de avaliación  

 Aplicar os mecanismos de transmisión dos caracteres herdables segundo a hipótese 
mendeliana e a teoría cromosómica da herdanza á interpretación e resolución de 
problemas relacionados coa herdanza. 

 Describir as vantaxes da reprodución sexual e relacionar a meiose coa variabilidade 
xenética das especies. 

 Explicar o papel do ADN como portador da información xenética, a natureza do 
código xenético e a relación coa síntese das proteínas. 

 Relacionar as mutacións coas alteracións da información e a súa repercusión na 
variabilidade dos seres vivos e na saúde das persoas. 

 Coñecer algunhas das ferramentas da enxeñaría xenética e as súas aplicacións. 
 
BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS. 
 
Contidos 

 Os microorganismos: clasificación dos microorganismos, caracterización e formas de 
vida.Bacterias e virus. 

 Interaccións con outros seres vivos. A intervención dos microorganismos nos ciclos 
bioxeoquímicos. Os microorganismos como axentes infecciosos en humanos. 
Concepto de antibiótico e modo de acción.  

 Utilización dos microorganismos nos procesos industriais: agricultura, farmacia, 
sanidade, alimentación e mellora do medio natural. Importancia social e económica 
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Criterios de avaliación  

 Explicar as características estruturais e funcionais dos microorganismos, resaltando 
as súas relacións cos outros seres vivos, a súa función nos ciclos bioxeoquímicos, 
valorando as aplicacións da microbioloxía na industria alimentaria e farmacéutica e 
na mellora do medio natural, así como o poder patóxeno que poden ter nos seres 
vivos. 

BLOQUE 5. A INMUNIDADE E AS SÚAS APLICACIÓNS.  

Contidos 

 Concepto de inmunidade. Tipos de resposta inmunitaria: inespecífica e adaptativa ou 
específica. O sistema inmunitario. Mecanismos de defensa inespecíficos: Defensas 
pasivas e activas. Outros mecanismos inespecíficos. O sistema de complemento. 

 Mecanismos de defensa específicos. Organización do sistema inmune. Órganos e 
tecidos linfoides: primarios e secundarios. Inmunidade celular e humoral. Células do 
sistema inmunitario. Linfocitos T e B. 

 Concepto de antíxeno e anticorpo. Estrutura e función dos anticorpos. A reacción 
antíxeno-anticorpo. Memoria inmunolóxica. Hipótese da selección clonal. 
Cooperación celular: cooperación entre células B e T. Resposta inmune primaria e 
secundaria. A inmunidade natural e adquirida ou artificial. Definición de vacinas e 
soros. Tipos de vacinas. 

 Disfuncions e deficiencias do sistema inmunitario. A hipersensibilidade: as alerxias e a 
hipersensibilidade retardada. Enfermidades de tipo autoinmune: causas e 
consecuencias. A síndrome da inmunodeficiencia adquirida. Acción do virus da SIDA 
sobre o sistema inmune. O virus VIH e o seu ciclo vital. Cancro e inmunidade. 
Transplantes de órganos. Reflexións éticas sobre a doazón de órganos. 

 
Criterios de avaliación  

 Analizar os mecanismos de autodefensa dos seres vivos, en particular o desenvolto 
polos vertebrados ante a presenza dos antíxenos. 

 Coñecer o concepto actual de inmunidade e explicar as características da resposta 
inmunitaria, incidir para reforzar e estimular as defensas naturais. 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO  
Bloque temático 1 

-Observación de fenómenos osmóticos en células vexetais 
-Determinación da presenza de azucres reductores e almidón,  
-Id. de proteínas e lípidos 
-Saponificación 
-Desnaturalización de proteínas   
-Observación da actividade encimática 

 
Bloque temático 2 

-Uso do microscopio e elaboración de preparacións microscópicas .Observación de 
distintos tipos de células e orgánulos 
-Desprendemento de osíxeno na fotosíntese 
-Extracción e separación de pigmentos fotosintéticos 
 

Bloque temático 3 
-Extracción de ADN 
-Mitose en células de raíz de cebola 

 
Bloque  temático 4 

-Observación de bacterias 
-Fermentación alcohólica e láctica 

 
Bloque temático  5 

-Determinación do grupo sanguíneo 
 
 
 

SECUENCIA E TEMPORALIZACIÓN 

 
 
1º TRIMESTRE 

1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA. 

2. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FUNCIÓNS CELULARES. 
A célula. Unidade de estrutura. Compoñentes: estrutura e funcións. 
Ciclo  celular. Mitose e meiose.  

 
2º TRIMESTRE 

2. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FUNCIÓNS CELULARES. 
Metabolismo celular. Catabolismo. Anabolismo. Fotosíntese. Quimiosíntese 

3. A HERDANZA. XENÉTICA MOLECULAR. 

3º TRIMESTRE 

4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS. 
5. A INMUNIDADE E AS SÚAS APLICACIÓNS.  
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METODOLOXÍA 

Tanto  no Real Decreto de bacharelato como no  DCB da materia de bioloxía , faise 
referencia  máis ou menos explícita ao desenvolvemento de competencias e capacidades 
(Artigo 3º do , no que se establecen os obxectivos da etapa e Anexo I,  no que se establecen 
os currículos de cada materia).O principio metodolóxico fundamental  para  desenvolver 
competencias  é centrar as actividades de ensinanza-aprendizaxe no alumno, potenciando  a 
súa motivación , favorecendo a autonomía persoal, a autoaprendizaxe, o traballo 
colaborativo e a transposición do coñecemento fóra do ámbito académico . Porén, a 
duración do curso académico é insuficiente para desenvolver un programa de contidos moi 
extenso  , traballar competencias básicas e  garantir ao mesmo tempo  que os alumnos 
afronten con éxito as probas de acceso á universidade.  Expresándoo doutro modo,  non 
sempre é compatible o obxectivo de desenvolver as competencias dos alumnos  e a 
preparación para un exame global  que pon a énfase en  contidos conceptuais e  aspectos 
predominantemente descritivos, teóricos  e memorísticos. 
En calquera caso a nosa intención é facelo posible,  combinando a  tradicional metodoloxía 
transmisiva  con outra máis activa, que facilite e impulse o traballo autónomo e colaborativo, 
que potencie a  indagación, a comunicación linguística, o emprego das TIC para elaborar e 
publicar os seus traballos  e a conexión entre o aprendido na aula  e a realidade cotiá, 
adoptando as seguintes  medidas: 
a) Introducir cada novo bloque de contidos cunha actividade inicial que terá como finalidade  
avaliar coñecementos previos e motivar aos alumnos.  Esta actividade poderá consistir  no 
comentario breve dunha nova ou texto que trate dalgún aspecto do tema, no visionado dun 
vídeo de curta duración, un pequeno cuestionario, etc. 
b) Explicar os conceptos principais de cada tema, co apoio de presentacións de diapositivas e  
animacións. 
c) Propoñer tarefas variadas, que activen as competencias básicas,    que permitan avaliar 
como o alumno transfire o aprendido na aula a novas situacións e contextos , que requiran 
utilizar   estratexias propias da ciencia,  que reforcen  e consoliden a aprendizaxe  ,que 
favorezan a detección de dificultades , a ampliación de coñecementos, e que   promovan a 
reflexión sobre as repercusións da bioloxía na sociedade (tarefas de indagación bibliográfica, 
análise de experimentos, elaboración de informes de prácticas de laboratorio, lectura e 
análise de textos científicos, resolución de problemas, etc), 
d) Os procedementos que constitúen a base da actividade científica (formulación de 
preguntas, plantexamento de problemas,  elaboración e contraste de hipóteses, 
investigación documental e experimental, técnicas para organizar e representar datos, a 
planificación do traballo, o manexo de material e instrumental de laboratorio, a 
interpretación e comunicación de resultados e conclusións)  e as actitudes propias da ciencia 
(pensamento crítico , rigor e precisión, necesidade de verificación)  traballaranse de forma 
transversal, a través do BLOQUE  0, de maneira que  impregnen  a cada un dos restantes 
bloques de contidos.   
f) Procurarase que os alumnos teñan a oportunidade de expoñer na aula algún dos seus 
traballos, ou cando menos, publicalo no blog da asignatura. 
g) Realizarase un número mínimo de experiencias de laboratorio en cada bloque, das que 
cada equipo de alumnos deberá presentar un informe escrito, no que se inclúan os 
obxectivos da actividade, os fundamentos, os materiais e instrumentos empregados, os 
resultados obtidos , as conclusións e as reflexións sobre as aplicacións e repercusións do 
coñecemento aquirido, as dificultades atopadas , etc.   
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PLAN TIC E LECTOR 

Boa parte das tarefas  que se van propoñer aos alumnos requerirán do emprego de 
ferramentas baseadas nas TIC entre as cales salientamos: 

 Manexo de buscadores para a percura de información na internet 

 Uso de procesadores de texto, programas para crear presentacións de diapositivas, editores 
de imaxes . 

 Emprego  do blog da asignatura que funcionará a modo de  diario das clases e no que se  
publicarán resumes dos contidos  e actividades de cada semana, proporanse  pequenas 
tarefas de indagación e  proporcionaranse ligazóns a diversos recursos na internet ( 
audiovisuais, animacións, interactivos, artigos  de interese, páxinas web sobre bioloxía e 
ciencia en xeral, etc.) 

 Iniciar  o emprego da aula virtual, creando  cursos dalgunha das unidades temáticas do 
temario na plataforma Moodle. 

 Uso do correo electrónico para entregar tarefas e consultar dúbidas 

 
O plan lector centrarase na  análise e comentario de textos curtos procedentes de fontes 
diversas (libros de divulgación científica, artigos , novas e reportaxes). Dada a escasez de 
tempo, boa parte destas actividades canalizaranse a traveso do blog de aula  e da aula 
virtual. 
 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A atención á diversidade farase mediante as seguintes estratexias: 
 Propoñer  dunha ampla variedade de temas e formatos para a presentación de traballos  , 

que abranga a diversidade  de intereses arredor da bioloxía (saúde, medio ambiente, futuro 
profesional, fronteiras da bioloxía, aspectos  vocacionais, persoais,..). 

 Elaborar tarefas de distintos niveis de complexidade  co fin de reforzar ou ampliar algunhas 
aprendizaxes  

 Propoñer actividades e tarefas de carácter voluntario , como a lectura e comentario de libros 
de divulgación (que poderán subir a nota na avaliación final) ou  a participación na fase 
territorial da olimpíada de bioloxía 

 Crear unha titoría presencial, de asistencia voluntaria,  para resolver  dúbidas en horario de 
recreo ou pola tarde. 

 

AVALIACIÓN 

 
Criterios  (mínimos esixibles) 
1. Analizar o carácter aberto da bioloxía a través do estudo dalgunhas interpretacións, 
hipóteses e predicións científicas sobre conceptos básicos como a composición celular dos 
organismos, a natureza do xene, a orixe da vida, etc. valorando os cambios producidos ao 
longo do tempo e a influencia do contexto histórico e das achegas tecnolóxicas. 
 
Trátase de coñecer se o alumnado é capaz de analizar as explicacións científicas sobre 
distintos fenómenos naturais achegadas por mulleres e homes en diferentes contextos 
históricos, debater algunhas controversias e comprender a súa contribución aos 
coñecementos científicos actuais. Pódese valorar este criterio respecto a evidencias 
experimentais ou a conceptos coma o xene, infección, virus, o ADN molécula da información, 
etc. 
 
2. Deseñar e realizar investigacións considerando algunhas características esenciais do 
traballo científico: planificación precisa do problema, formulación de hipóteses 
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contrastables, deseño e realización de experiencias e análise e comunicación de resultados. 
Trátase de comprobar a progresión do alumnado no desenvolvemento de destrezas 
científicas como a planificación do problema ou a comunicación de resultados e adquirir 
actitudes propias do traballo científico como rigor, precisión, creatividade, etc. para 
constatar o avance, non só no terreo conceptual, senón tamén no da autonomía persoal, 
fundamentalmente no traballo no laboratorio con orde e seguranza. 
 
3. Recoñecer os diferentes tipos de macromoléculas que constitúen a materia viva e 
relacionalas coas súas funcións biolóxicas na célula. Enumerar as razóns polas que a auga e 
os sales minerais son fundamentais nos procesos celulares, indicando algúns exemplos das 
repercusións da súa ausencia. Preténdese avaliar se o alumnado é capaz de identificar os 
principais compoñentes moleculares que forman as estruturas celulares, se recoñece as súas 
unidades constituíntes e se as relaciona coas súas funcións. Tamén se avaliará se recoñece a 
importancia da auga para o desenvolvemento da vida, as reaccións metabólicas, etc. Así 
mesmo, valorarase a súa capacidade para realizar experiencias sinxelas e para identificar a 
presenza das biomoléculas en mostras biolóxicas. 
 
4. Interpretar a estrutura interna dunha célula eucariota e dunha célula procariota (tanto co 
microscopio óptico como co microscopio electrónico), identificando os orgánulos da 
primeira e describindo a función que desempeñan. Explicar a teoría celular e a súa 
importancia no desenvolvemento da bioloxía. Preténdese valorar se o alumnado sabe 
diferenciar a estrutura celular procariota da eucariota (vexetal e animal) e facer estimacións 
dos seus tamaños relativos. Tamén se valorará se recoñece os diferentes orgánulos e indica 
e relaciona as súas funcións. 
 
5. Analizar e representar esquematicamente o ciclo celular e as modalidades da división do 
núcleo e do citoplasma, xustificando a importancia biolóxica da mitose. Trátase de 
comprobar se o alumnado ten unha visión global do ciclo celular e dos detalles máis 
significativos da división nuclear e da citocinese. Tamén se é quen de identificar as distintas 
fases tanto en microfotografías como en esquemas e preparacións e poder explicar os 
acontecementos que se producen en cada unha delas e as súas diferenzas máis 
significativas. 
 
6. Diferenciar os mecanismos de síntese da materia orgánica respecto dos de degradación e 
os intercambios enerxéticos a eles asociados. Explicar o significado biolóxico da respiración 
celular indicando as diferenzas entre a vía aerobia e a anaerobia respecto da rendibilidade 
enerxética, os produtos finais orixinados e o interese industrial destes últimos. Enumerar os 
diferentes procesos que teñen lugar na fotosíntese e xustificar a súa importancia como 
proceso de biosíntese, individual para os organismos, pero tamén para o mantemento da 
vida. Avalíase con este criterio se o alumnado entende, de forma global, os procesos 
metabólicos celulares de intercambio de materia e enerxía; se valora as funcións dos 
encimas e diferencia a vía aerobia e anaerobia respecto á rendibilidade enerxética e aos 
produtos finais das fermentacións e algunhas das súas aplicacións industriais. Así mesmo, 
trátase de valorar se coñece a importancia e finalidade da fotosíntese, distingue as fases 
luminosa e escura identificando as estruturas celulares onde se desenvolven, os substratos 
necesarios, os produtos finais e o balance enerxético obtido, valorando a súa importancia no 
mantemento da vida. 
 
7. Aplicar os mecanismos de transmisión dos caracteres hereditarios segundo a hipótese 
mendeliana e a teoría cromosómica da herdanza á interpretación e resolución de problemas 
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relacionados coa herdanza. Describir as vantaxes da reprodución sexual e relacionar a 
meiose coa variabilidade xenética das especies. Explicar o papel do ADN como portador da 
información xenética, a natureza do código xenético e a relación coa síntese das proteínas. 
Coñecer algunhas das ferramentas da enxeñaría xenética e as súas aplicacións. Relacionar as 
mutacións coas alteracións da información e a súa repercusión na variabilidade dos seres 
vivos e na saúde das persoas. Preténdese comprobar se o alumnado identifica a importancia 
da meiose na reprodución sexual e pode explicar a teoría cromosómica da herdanza; se 
analiza os traballos de investigación que levaron ao coñecemento da natureza molecular do 
xene e a súa relación co ADN e a síntese de proteínas; se é capaz de analizar algunhas 
aplicacións e limitacións da manipulación xenética en vexetais e animais e nas persoas, 
entendendo que o traballo científico está, como calquera actividade, sometido a presións 
sociais, económicas e políticas. 
8. Explicar as características estruturais e funcionais dos microorganismos, resaltando a súas 
relacións cos outros seres vivos, a súa función nos ciclos bioxeoquímicos, valorando as 
aplicacións da microbioloxía na industria alimentaria e farmacéutica e na mellora do medio 
natural, así como o poder patóxeno que poden ter nos seres vivos. Trátase de valorar se o 
alumnado é quen de recoñecer a heteroxeneidade taxonómica dos microorganismos e os 
diferentes papeis que desenvolven nos ecosistemas, así como o relevante papel que o seu 
coñecemento ten para a biotecnoloxía, fundamentalmente na industria alimentaria, 
farmacéutica ou na loita contra a contaminación. 
 
9. Analizar os mecanismos de autodefensa dos seres vivos, en particular o desenvolto polos 
vertebrados ante a presenza dos antíxenos. Coñecer o concepto actual de inmunidade e 
explicar as características da resposta inmunitaria, así como se pode incidir para reforzar e 
estimular as defensas naturais. Con este criterio preténdese avaliar se o alumnado identifica 
as características da inmunidade e do sistema inmunitario cos diferentes tipos celulares 
implicados e como actúan as defensas externas e internas contra a infección. Tamén debe 
avaliarse o coñecemento sobre as diferentes técnicas que activan a resposta inmunitaria, 
como os soros e as vacinas. E final mente a identificación das alteracións inmunitarias nas 
persoas, como por exemplo nos casos da Sida, o transplante de órganos e valorar as súas 
dimensións médicas, biolóxicas, sociais e éticas. 
 
Procedementos e instrumentos 
A avaliación levarase a cabo tendo en conta os obxectivos e criterios de avaliación 
establecidos no currículo, para o que se empregarán os seguintes procedementos: 

 Probas escritas  

 Tarefas e exercicios   

 Observación sistemática da actitude ( traballo persoal, iniciativa e autonomía,  participación 

activa  na aula e laboratorio) 

Para cualificar todos os anteditos aspectos  empregarase unha escala de valoración de 0 a 10 
puntos. 
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Criterios de cualificación  
Para superar a materia correspondente a cada trimestre, é preciso acadar unha nota mínima 
de 5  puntos nunha escala de 0 a  10. Esta cualificación obterase do cálculo da  media 
ponderada das notas parciais obtidas  na avaliación seguintes aspectos: 

Exames 90%  como mínimo 

Tarefas obrigatorias (exercicios, informes de 
prácticas de laboratorio, comentarios no blog, 
etc)  
 

10% como máximo 

Actitudes (asistencia, puntualidade, 
participación) e tarefas voluntarias 
 

Poderán modificar a nota trimestral á alza ou á 
baixa  en 0,5  puntos como máximo, segundo o 
criterio do profesor. 

 
• Exames :  Realizaranse dúas probas escritas por trimestre ou período de avaliación . 

A nota media destas probas  contibuirá a nota trimestral nun 90% como mínimo, tal 
como se indica na táoa.  Deberanse acadar 3 puntos como mínimo compensable en 
calquera dos exames . 

• Tarefas obrigatorias: Contribuirán cun 10% como máximo a nota trimestral. Neste 
caso non se requerirá acadar unha puntuación  mínima. 

• O redondeo das notas farase segundo os criterios matemáticos habituais. As  tarefas 
voluntarias poderán contribuir a redondear á alza a nota trimestral, sempre e cando 
teñan uns niveis aceptables de calidade . Non se admitirán tarefas deste tipo a partir 
da data  do 2º exame de avaliación. 

 
Non se  superará a avaliación nos seguintes casos: 

-Obter unha nota media global  inferior a 5 puntos .  
-Acadar ou superar a media global de 5 puntos , pero non ter acadado   a puntuación 
mínima de 3 puntos nalgún dos exames. 

 
Recuperacións   
 
Os alumnos que non superen a avaliación  terán dereito a un  exame de recuperación global 
que abranguerá os contidos  de todo o trimestre.  
 
Cualificación final 
A cualificación final do alumno será a media das obtidas nas tres avaliacións trimestrais . 
Para o seu cálculo non se terán en conta os redondeos que figuran nas actas 
correspondentes, senon as notas reais de cada alumno.  
Superarán  a asignatura por trimestres  aqueles alumnos que acaden unha nota media de 5 
puntos como mínimo,  coa condición de que non teñan máis dunha avaliación suspensa 
e,dándose esta circunstancia,  de que  a nota  acade o mínimo compensable  de  3 puntos.  
 
En caso de que os alumnos non superen a materia por trimestres, terán dereito a unha 
proba final de recuperación. Poderanse dar dous casos: 

 Os alumnos que só teñan unha avaliación suspensa  , deberán examinarse 
unicamente dos contidos correspondentes á mesma e obter unha nota mínima de 3 
puntos   máis os puntos adicionais  necesarios para acadar o 5 ao promediala coas 
notas das outras dúas avaliacións.   
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 Aqueles alumnos que teñan dúas ou tres avaliacións suspensas deberán presentarse 
a un exame global dos contidos de toda a asignatura, no que deberán acadar un 
mínimo de 5 puntos para superar a materia.  

 
 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
-Aula materia con computador, proxector e conexión a internet 
-Laboratorio de bioloxía cos instrumentos, reactivos e outros materiais necesarios para levar 
a cabo as prácticas programadas 
-Libro de texto do alumno : BIOLOGÍA  2º Bachillerato. Proyecto "La casa del saber". Editorial 
Santillana 
 Webs de referencia: 

• Comisión interuniversitaria de Galicia (CIUG): 
http://ciug.cesga.es/grupos/bioloxia.php  
http://ciug.cesga.es/exames.php  

• Blog da asignatura: 
http://www.biodaisyblog.blogspot.com.es/ 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Participación na fase territorial  da olimpíada de bioloxía 2015 (2º trimestre) 

 Visita á  un centro universitario ou de investigación  da zona.  

 Charla ou conferencia dalgún investigador ou especialista no ámbito da bioloxía, as 
ciencias da saúde ou as ciencias da Terra 

 

http://ciug.cesga.es/grupos/bioloxia.php
http://ciug.cesga.es/exames.php
http://www.biodaisyblog.blogspot.com.es/
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CIENCIAS DA TERRA E AMBIENTAIS 
Curso 2014-2015 

Profesor: 

Alberto Cifuentes Torres 

 

Introdución. 

 

Os contidos da materia configúranse ao redor de dous grandes aspectos: o estudo dos sistemas 

terrestres e as súas interaccións co sistema humano. É unha ciencia multidisciplinar e de síntese, de 

aplicación doutras ciencias como a xeoloxía, bioloxía, ecoloxía, química, física, con moitas achegas 

procedentes do campo das ciencias sociais, polo que ten un interese tanto científico coma 

socioeconómico. 

Proporciona os coñecementos necesarios para entender a dinámica do noso planeta, interpretar o 

seu pasado, predicir o seu futuro e ofrecer propostas de solución a diversos problemas que a 

sociedade ten formulados, como a investigación sobre fontes alternativas de enerxía, o 

abastecemento de materias primas para satisfacer as necesidades dunha sociedade 

en continuo crecemento e desenvolvemento, os impactos ambientais e o quecemento global do 

planeta, así como os factores que inciden neles. Os seres vivos e os ecosistemas son sistemas 

complexos nos cales se establecen infinidade de relacións entre os seus compoñentes. Cando 

introducimos unha modificación nalgún destes sistemas non é fácil predicir cales van ser as 

consecuencias sobre os seus elementos e os seus posibles desequilibrios. 

A aparición dos denominados problemas ambientais globais como o cambio climático, a perda de 

biodiversidade, etc. espertou o interese, primeiro ecoloxista e despois nas comunidades científicas, 

polo medio natural a partir do último terzo do século XX. A partir da Conferencia de Río comeza a 

divulgarse o concepto de sustentabilidade como a vía que debe seguir a humanidade. As Ciencias da 

Terra abordan cuestións ambientais de alcance mundial, rexional e local, como a emisión de gases 

causantes da chuvia ácida e do incremento do efecto invernadoiro, o tratamento do lixo, a 

sobreexplotación dos caladoiros, as mareas negras, etc. Un dos desafíos existenciais para a cidadanía 

do século XXI é a súa capacidade de coexistir pacificamente co ambiente. As Ciencias da Terra deben 

dotar o alumnado, o futuro cidadán, dos coñecementos e da capacidade de extraer conclusións 

respecto ao uso eficaz e sustentable das fontes de enerxía, da auga e, en xeral, dos recursos 

terrestres e respecto á deterioración do ambiente. O seu estudo promove un coñecemento rigoroso 

da Terra e unha reflexión crítica sobre os problemas ambientais que nos afectan máis directamente, 

como os incendios, mareas negras, deterioración das rías, chuvia ácida, etc., aplicando modelos 

teóricos e procedementos científicos de análise, á vez que proporciona unha visión para 

encontrar a forma de contribuír a mitigar os riscos e aproveitar eficazmente os recursos nun 

contexto de sustentabilidade. As alumnas e os alumnos comprenden e estudan, deste xeito, o seu 

medio natural e os procesos asociados. Partindo dos problemas máis próximos, poderán xulgar e 

avaliar as transformacións e os cambios que ocorren no seu contorno e, consecuentemente, 

comportaranse moito mellor no seu contorno inmediato. En definitiva, facilítalles a información 

necesaria para tomar decisións fundamentadas e responsables sobre asuntos importantes para as 

súas vidas, como persoas e como membros da sociedade. 

A materia esixe, dadas as súas características, pór en xogo os coñecementos adquiridos nos cursos 

anteriores, en especial aqueles relativos ao medio natural, impartidos nas materias de bioloxía e 

xeoloxía, física e química e xeografía, ademais dos que se obteñen de maneira informal, presentes 
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nos medios de comunicación. O desenvolvemento da materia implica de forma explícita o estudo das 

relacións entre ciencia, técnica, sociedade e medio natural, 

tanto na análise das situacións coma nas diferentes opcións que se poderían formular. Os adiantos 

técnicos, así como o grande avance dos sistemas informáticos e das telecomunicacións, ofrecen 

unhas ferramentas imprescindibles para a análise de datos e 

para desenvolver modelos preditivos. 

Os contidos organízanse en tres bloques. 

O primeiro iníciase cunha introdución sobre o concepto de medio natural e o enfoque que se lle dará 

á materia. 

O segundo bloque constitúe o núcleo central da materia e nel estúdanse os diferentes subsistemas 

naturais: a xeosfera, con especial atención á tectónica de placas, a hidrosfera e a atmosfera facendo 

especial referencia ao clima e á biosfera.  

O terceiro bloque é unha recapitulación baixo o punto de vista da sociedade humana e nel analízanse 

aspectos económicos, lexislativos e de xestión ambiental. Estúdanse os indicadores de estado do 

planeta, as repercusións dos problemas ambientais e as súas posibles solucións, propoñendo 

alternativas desde o punto de vista global como o desenvolvemento sustentable e outros 

instrumentos como a educación ambiental e 

medidas lexislativas. 

 

Obxectivos. 

A finalidade da materia é o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1. Comprender o funcionamento da Terra e dos sistemas terrestres e as súas interaccións desde unha 

óptica sistémica, como fundamento para a interpretación das repercusións globais dalgúns feitos 

aparentemente locais e viceversa. 

2. Coñecer a influencia dos procesos xeolóxicos no medio natural e na vida humana. 

3. Avaliar as posibilidades de utilización dos recursos naturais, incluíndo as súas aplicacións, e 

recoñecer a existencia dos seus límites, valorando a necesidade de adaptar o uso á capacidade de 

renovación e aplicando aos problemas ambientais a óptica do desenvolvemento sustentable. 

4. Analizar as causas que dan lugar a riscos naturais, coñecer os impactos derivados da explotación 

dos recursos e considerar diversas medidas de prevención e corrección. 

5. Investigar cientificamente os problemas ambientais, mediante técnicas variadas de tipo fisi- 

coquímico, biolóxico, xeolóxico e matemático, e recoñecer a importancia dos aspectos históricos, 

sociolóxicos, económicos e culturais nos estudos sobre o medio natural. 

6. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para realizar simulacións, tratar datos e 

extraer e utilizar información de diferentes fontes, avaliar o seu contido, fundamentar os traballos e 

realizar informes. 

7. Promover actitudes favorables ao respecto e á protección do medio natural, desenvolvendo a 

capacidade de valorar as actuacións sobre o contorno e tomar libremente iniciativas na súa defensa. 

 

Contidos. 

 

Contidos comúns. 

-Busca, selección e tratamento de información relevante para o coñecemento do medio natural, 

utilizando diferentes recursos: visuais, cartográficos, bibliográficos e deseños experimentais coa 

terminoloxía adecuada. 
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-Emprego das TIC como ferramenta que axude na interpretación de conceptos, na obtención, 

tratamento e representación de datos, na procura e comunicación da información. 

-Participación en debates e traballos en equipo, revisando e contrastando as ideas propias, 

argumentando e empregando o vocabulario específico en exposicións orais e escritas. 

-Lectura, análise e comentario de textos e libros científicos sinxelos, así como artigos de divulgación 

científica, xurídica, económica e social, que permitan comprender e afondar nas cuestións tratadas. 

-Elaboración de informes sobre problemas ambientais (como a sobreexplotación de recursos, a 

predición de riscos, impactos ambientais) fomentando a autonomía, a capacidade de reflexión e de 

emitir un xuízo crítico, facendo propostas de mellora e empregando os termos científicos adecuados 

con precisión e rigor. 

-Recoñecemento da necesidade dun desenvolvemento sustentable e valoración das consecuencias 

ambientais da evolución tecnolóxica. Aplicación á realidade galega. 

 

O medio natural. 

-Concepto de medio natural e interdisciplinariedade das ciencias ambientais. 

-Introdución á teoría de sistemas. O medio natural como sistema. Construción de modelos sinxelos 

dun sistema ambiental natural. Complexidade e entropía. 

-Cambios no medio natural ao longo da historia da Terra. 

-Concepto de recurso. O medio natural como recurso para a humanidade. Recursos renovables e non 

renovables facendo mención especial aos máis representativos de Galicia. 

-Concepto de impacto ambiental e de risco. Riscos naturais e inducidos. Catástrofes máis frecuentes 

en Galicia. 

-Consecuencias das accións humanas sobre o medio natural. 

-Fontes de información ambiental. Sistemas de determinación de posición por satélite. Fundamen- 

tos, tipos e aplicacións. Teledetección: fotografías aéreas e a súa interpretación, satélites 

meteorolóxicos e de información ambiental. Radiometría e os seus usos. Programas informáticos de 

simulación ambiental. 

 

Os sistemas fluídos. 

-Atmosfera: estrutura e composición. 

-Actividade protectora e reguladora da atmosfera. Inversións térmicas. 

-Breve visión do clima de Galicia no contexto ibérico. 

-Recursos enerxéticos relacionados coa atmosfera. 

-Contaminación atmosférica: detección, prevención e corrección. 

-O buraco da capa de ozono. Aumento do efecto invernadoiro. O cambio climático global. 

-Hidrosfera: os recipientes hídricos. O balance hídrico e o ciclo da auga. 

-Recursos hídricos: usos, explotación e impactos. Utilización dos recursos hídricos en Galicia. 

-A contaminación hídrica: detección, prevención e corrección. Contaminación mariña. As mareas 

negras. Determinación en mostras de auga dalgúns parámetros químicos e biolóxicos e 

interpretación dos resultados en función do seu uso. 

 

A xeosfera. 

-Estrutura e composición. 

-Balance enerxético da Terra. 

-Orixe da enerxía interna. Xeodinámica interna. 

-Risco volcánico e risco sísmico: predición e prevención. 

-Xeodinámica externa. 
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-Sistemas de ladeira e sistemas fluviais. Riscos asociados: predición e prevención. 

-O relevo como resultado da interacción entre a dinámica interna e a dinámica externa da Terra. O 

relevo de Galicia. 

-Recursos da xeosfera e as súas reservas. Xacigos minerais. Recursos enerxéticos. Combustibles 

fósiles. Enerxía nuclear. Visión global sobre os nosos recursos enerxéticos e minerais. 

-Impactos derivados da explotación dos recursos e a súa incidencia en Galicia. 

 

A ecosfera. 

-O ecosistema: compoñentes e interaccións. 

-Os biomas terrestres e acuáticos. 

-Relacións tróficas entre organismos dos ecosistemas. Representación gráfica e interpretación das 

relacións tróficas nun ecosistema. 

-Biomasa e produción biolóxica. 

-Ciclos bioxeoquímicos do oxíxeno, o carbono, o nitróxeno, o fósforo e o xofre. 

-O ecosistema no tempo: sucesión, autorregulación e regresión. 

-A biosfera como patrimonio e como recurso fráxil e limitado. Impactos sobre a biosfera: 

deforestación e perda de biodiversidade. Causas e repercusión da perda de biodiversidade. 

 

Interfases. 

-O solo como interfase. Composición, estrutura e textura. 

-Os procesos edáficos. Tipos de solos. 

-Trazos xerais dos solos de Galicia. 

-Recoñecemento experimental dos horizontes do solo. 

-Solo, agricultura e alimentación. 

-Erosión, contaminación e degradación de solos. Desertización. Valoración da importancia do solo e 

os problemas asociados á desertización. 

-O sistema litoral como interfase. Formación e morfoloxía costeira. 

-Zonas húmidas costeiras e a súa importancia ecolóxica. 

-Arrecifes e fleirais. 

-Recursos costeiros e impactos derivados da súa explotación. 

 

A xestión do planeta. 

-Os principais problemas ambientais. Indicadores para a valoración do estado do planeta. 

Sustentabilidade. 

-Avaliación do impacto ambiental. Manexo de matrices sinxelas. 

-Ordenación do territorio. Lexislación ambiental. A protección de espazos naturais. Breve visión 

sobre os espazos naturais na Península e en particular en Galicia. 

 

 

Criterios de avaliación. 

1. Aplicar a teoría de sistemas ao estudo da Terra e do medio natural, recoñecendo a súa 

complexidade, a súa relación coas leis da termodinámica e o carácter interdisciplinar das ciencias 

ambientais, e reproducir modelos sinxelos que reflictan a estrutura dun sistema natural. 
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Trátase de avaliar se o alumnado é capaz de comprender que o medio natural é un sistema formado 

por un conxunto de elementos con relacións de interacción e interdependencia que lle confiren 

carácter propio e se é capaz de realizar modelos representativos. 

 

2. Identificar os principais instrumentos que achegan información sobre o medio natural na 

actualidade e as súas respectivas aplicacións. 

 

Trátase de comprobar se recoñecen os principais métodos de información acerca do medio natural, 

como a observación e descrición do territorio e o seu uso, a cartografía temática, a fotografía aérea, 

a toma de mostras e a súa análise e interpretación e se saben describir en que consisten as 

informacións que nos subministran as modernas técnicas de investigación (sistemas de localización, 

fotografías de satélites, radiometrías, etc.) baseadas nas tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

 

3. Explicar a actividade reguladora da atmosfera, saber cales son as condicións meteorolóxicas que 

provocan maior risco de concentración de contaminantes atmosféricos e algunhas consecuencias da 

contaminación, como o aumento do efecto invernadoiro e a diminución da concentración do ozono 

estratosférico. 

 

Trátase de avaliar se o alumnado comprende a capacidade reguladora térmica, química, etc. da 

atmosfera así como a súa gran capacidade difusora de contaminantes. Tamén se avaliará se entende 

que existen algunhas variables como a presión atmosférica e a topografía que poden modificala, 

aumentando a contaminación e os efectos sobre a poboación. 

 

4. Relacionar o ciclo da auga con factores climáticos e citar os principais usos e necesidades como 

recurso para as actividades humanas. Recoñecer as principais causas de contaminación da auga e 

utilizar técnicas químicas e biolóxicas para detectala, valorando os seus efectos e consecuencias para 

o desenvolvemento da vida e do consumo humano. 

 

Avaliarase se se relaciona o ciclo da auga cos elementos e factores climáticos, se se coñecen as 

causas de que haxa máis dispoñibilidade de auga doce nuns lugares ca noutros e se se sabe qué 

actividades humanas destacan polo seu requirimento hídrico. 

 

Así mesmo, valorarase se se dominan algunhas técnicas para a determinación da DBO, o osíxeno 

disolto, a presenza de materia orgánica e de microorganismos, se se identifican algunhas especies 

biolóxicas indicadoras de contaminación e se se sabe inferir a partir delas o seu grao de adecuación 

para o  desenvolvemento da vida e do consumo humano.  

 

5. Identificar as fontes de enerxía da actividade  xeodinámica da Terra e recoñecer os seus principais  

procesos e produtos; explicar o papel da xeosfera como fonte de recursos para a humanidade e 

distiguir os riscos naturais dos inducidos pola explotación da xeosfera.  

 

Trátase de avaliar se o alumnado é quen de recoñecer no relevo o resultado da interacción entre 

procesos xeolóxicos internos e externos e se é capaz de establecer a relación causal destes con 

estruturas como cordilleiras, dorsais e fosas oceánicas, placas litosféricas, sistemas fluviais e 

glaciarios. Tamén se valorará se recoñece a orixe xeolóxica de gran parte 

dos obxectos do seu contorno. Débense saber identificar os riscos de orixe natural e aqueles 

causados, polo menos parcialmente, pola actividade humana. 
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6. Analizar o papel da natureza como fonte limitada de recursos para a humanidade, distinguir os 

recursos renovables ou perennes dos non renovables e determinar os riscos e impactos ambientais 

derivados das accións humanas. 

 

Valorarase a capacidade das alumnas e dos alumnos para analizar os distintos recursos naturais que 

utiliza a humanidade nas súas actividades e se saben clasificar segundo criterios de renovabilidade. 

Tamén se valorará o coñecemento da gran capacidade de alteración do medio natural polo ser 

humano e algunhas das consecuencias máis relevantes (contaminación, deforestación, desaparición 

de recursos biolóxicos, etc.) utilizando os conceptos de 

risco e impacto. 

 

7. Recoñecer o ecosistema como sistema natural interactivo; coñecer os seus ciclos de materia e 

fluxos de enerxía; interpretar os cambios en termos de sucesión, autorregulación e regresión; 

recoñecer o papel ecolóxico da biodiversidade e o aproveitamento racional dos seus recursos. 

 

Trátase de avaliar se o alumnado é capaz de identificar o ecosistema como un sistema e de manexar 

modelos de cadeas tróficas, redes tróficas, fluxo de enerxía e ciclos de materia. Débese avaliar, así 

mesmo, a valoración da biodiversidade, a importancia das perdas de enerxía en cada nivel trófico e 

as súas repercusións prácticas no consumo de alimentos. 

 

Trátase tamén de avaliar se o alumnado é capaz de identificar os estadios de sucesión dun 

ecosistema e a resposta do medio natural a alteracións humanas como os incendios e a 

contaminación. 

 

8. Caracterizar o solo e o sistema litoral como interfases, valorar a súa importancia ecolóxica e 

coñecer as razóns polas que existen en España zonas sometidas a unha progresiva desertización, 

propoñendo algunhas medidas para paliar os seus efectos. 

 

Trátase de avaliar a capacidade para describir as características propias do solo e o litoral, recoñecer 

ao mesmo tempo aqueles compoñentes que lles dan unha entidade propia, complexa e estable e 

explicar mediante argumentos fisicoquímicos e biolóxicos as 

 razóns da súa importancia ecolóxica. 

 

9. Diferenciar entre o crecemento económico e o desenvolvemento sustentable e propoñer medidas 

encamiñadas a aproveitar mellor os recursos, a diminuír os impactos, a mitigar os riscos e a conseguir 

un medio natural máis saudable. 

 

Avaliarase se o alumnado comprende que a visión dos problemas ambientais tamén depende de 

criterios sociais, políticos e económicos e propón posibles melloras que mitiguen a situación 

baseándose en modelos de desenvolvemento sustentable. 

 

Orientacións metodolóxicas. 

 

A metodoloxía para desenvolver as Ciencias da Terra e ambientais debe potenciar a capacidade do 

alumnado para a autoaprendizaxe, o traballo en equipo, a aplicación de métodos adecuados de 



 

 196 

investigación de modo que se poida establecer a conexión entre os coñecementos teóricos e as súas 

aplicacións prácticas. 

As propostas metodolóxicas que se consideran relevantes para desenvolver o currículo desta materia 

son as seguintes: 

 

-Xerar un clima na aula que favoreza as aprendizaxes significativas, que esperte o interese pola 

materia e que permita a comunicación entre estudantes e co profesorado. 

-Relacionar os fenómenos estudados na aula e os da vida cotiá, mediante análise de situacións con- 

cretas, noticias de actualidade ou realizando saídas didácticas como itinerarios xeolóxicos, 

ecolóxicos, etc. xunto con informes ou traballos específicos, facendo especial fincapé nas 

características de Galicia. 

-Fomentar a autonomía, iniciativa persoal, creatividade e a competencia de aprender a aprender a 

través da planificación, realización e avaliación de deseños experimentais por parte do alumnado, 

incluíndo a incorporación das TIC co obxectivo de favorecer unha visión máis actual da actividade 

tecnolóxica e científica. 

-Dotar o alumnado de ferramentas que lle permitan iniciarse nos métodos de investigación mediante 

a preparación de actividades que potencien o desenvolvemento de procedementos e orienten 

alumnas e alumnos para que poidan realizar un proxecto de investigación escolar de forma 

autónoma. 

-Partir, sempre que sexa posible, de situacións problemáticas abertas para recoñecer que cuestións 

son cientificamente investigables, decidir como precisalas e reflexionar sobre o seu posible interese 

como facilitadoras da aprendizaxe. 

-Propiciar a construción dunha cultura científica interdisciplinar presentando propostas de traballo 

integradoras que transcendan os ámbitos disciplinares e relacionen os contidos científicos cos 

problemas sociais, políticos e éticos. 

-Ter en conta as ideas previas do alumnado para o deseño e secuencia de actividades. Facilitar a 

construción de aprendizaxes cooperativas que propicien o cambio conceptual, metodolóxico e 

actitudinal. 

-Propiciar a construción dunha imaxe dinámica da ciencia. 

-Facilitar a aprendizaxe do alumnado, creando contornos apropiados e servíndose da avaliación 

para comprender o proceso educativo e a funcionalidade dos contidos e orientando á súa 

intervención facilitando estratexias e formulando cuestións precisas que lles permitan ás alumnas e 

aos alumnos construír a súa propia aprendizaxe. 

 

      

Criterios de cualificación. 
 

A cualificación do alumnado corresponderase coa media aritmetica da puntuación obtida nos exames 

da materia. Farase, como mínimo, un exame por cada un dos trimestres. A materia a exame será 

acumulativa, é dicir, o alumnado examinarase de toda a materia estudada até o momento. haberá un 

exame de recuperación trimestral. 

 

En maio farase un exame global, que será voluntario para o alumnado coa materia aprobada e 

obrigatorio para o alumnado con un ou máis trimestres suspensos. De aprobar este exame final, a 

cualificación obtida será a media aritmética das cualificacións trimestrais e do exame final.  

Para aprobar a materia será obrigatorio obter en cada un dos trimestres unha nota igual ou superior 

a cinco puntos, ou, se é o caso, unha nota superior a cinco puntos no exame global de maio. 
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A estrutura dos exames será a dos exames das probas de acceso á universidade. 

 
 

Temporalización 

 

I.  INTRODUCIÓN ÁS CIENCIAS AMBIENTAIS (4 – 6 sesións. 1T Setembro de 2013) 

1. O medio natural como sistema. Modelos sinxelos dos sistemas ambientais naturais. 

2. Cambios no medio natural ao longo da historia da Terra. 

3. Conceptos de recurso, risco e impactos ambientais. 

4. Información ambiental. Teledetección. Sistemas de Información Xeográfica (SIX). 

 

 

 

II.  BIOSFERA (20 – 24 sesións. 1T Outubro-Novembro de 2013) 

1. Ciclos bioxeoquímicos: ciclos do carbono, nitróxeno, xofre e fósforo. 

- Organización (especies químicas, depósitos) e dinámica (procesos e fluxos naturais). 

- Modificación humana da dinámica. 

 

2. Fluxo de enerxía nos ecosistemas. 

- Conceptos básicos: niveis e redes tróficas; parámetros tróficos (biomasa, produción, 

taxa e tempo de renovación). Representacións gráficas. 

- Eficiencias en produción primaria e secundaria. Fluxo de enerxía. 

 

3. Distribución espacial dos ecosistemas. 

- Factores que limitan a produción en ecosistemas terrestres e acuáticos. 

- As biomas. 

 

 

4. Dinámica das poboacións. 

- Concepto de potencial biótico “r” e capacidade de carga “K”. Estratexias. 

- Factores limitadores e autorregulación. Tolerancia. 

- Relacións interespecíficas. Nicho ecolóxico. 

 

5. Dinámica dos ecosistemas. 

- Sucesións: tipos, parámetros indicadores de madurez. 

- Perturbación, papel da actividade humana. 

 

 

6. O problema da perda de biodiversidade. 

- Concepto de biodiversidade, a súa distribución espacial e temporal. 

- Causas humanas de extinción. 

- Razóns para a conservación da biodiversidade, os servizos ecosistémicos. 

- Estratexias para conservación. Os espazos protexidos. 

 

7. Recursos enerxéticos relacionados coa biosfera: enerxía da biomasa e biocombustibles. 

 

  

III.  ATMOSFERA (18 – 20 sesións. 2T Decembro de 2013-Xaneiro de 2014) 
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1. Estrutura e composición (GVT, GAS, inversión térmica). 

 

2. Dinámica. 

- Causas. Circulación xeral global. Situacións transitorias (estabilidade, inestabilidade, 

anticiclón, 

borrasca, fronte fría, fronte cálida). 

 

3. Actividade protectora e proxección biolóxica. 

- O efecto invernadoiro (Definición. Causas naturais. Consecuencias). 

- Ozono estratosférico (Función-localización. Procesos xerais de síntese e destrución). 

 

4. Impactos á atmosfera. 

-Incremento antropoxénico do efecto invernadoiro.  

- Procesos xerais de destrución do ozono estratosférico: evolución no tempo e o 

paradigma antártico.  

- Ozono troposférico.  

- Smog; choiva ácida. 

 

5. Interaccións océano-atmosfera. 

- Materia (O ciclo da auga. Gases). Enerxía. Consecuencias para o clima. 

 

IV.  HIDROSFERA (18 – 20 sesións. 2T Febreiro-Marzo 2014) 

1. Augas continentais. Características fisicoquímicas 

 

       2. Clasificación das augas continentais segundo a súa localización 

- Acuíferos: definición. Tipos. 

- Cuncas hidrográficas e a súa xestión: encoros, transvasamento. 

 

3. Interacción auga doce - auga mariña. 

- Os esteiros. 

 

4. Augas mariñas: os océanos. Características fisicoquímicas. 

- Dinámica oceánica (Definición, causas, tipos, e efectos de ondas, mareas e 

correntes. 

Afloramentos). 

- Formacións costeiras principais. 

- Oceanografía xeral da costa galega. 

 

5. Impactos á auga. 

- Contaminación e calidade da auga: 

-De orixe industrial (hidrocarburos e derivados, metais pesados, 

radionucleidos, PCB). 

-De orixe doméstica-urbana (materia orgánica, eutrofización, purgas de mar). 

-De orixe agrícola (pesticidas, fertilizantes, eutrofización). 

-Asociados ao consumo excesivo (urbano, agrícola, medidas para a súa 

redución). 

-Sobreexplotación de acuíferos e as súas consecuencias. 
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-Avaliación da calidade: factores condicionantes, trazadores moleculares, 

DBO, DQO, bioindicadores). 

- Tratamento e depuración das augas URBANAS. 

 

6. Recursos enerxéticos asociados ás capas fluídas.  

- Enerxía solar.  

- Enerxía eólica.  

- Enerxía hidráulica.  

- Enerxía mareomotriz. 

 -Enerxía ondamotriz. 

 

7. Recursos biolóxicos nas augas. 

- Relación dinámica mariña e recursos biolóxicos. 

- Pesca e acuicultura. A produción biolóxica nas rías, acuicultura. 

 

V.  XEOSFERA (20 – 22 sesións. 3T Marzo-Abril 2014) 

1. Enerxía e procesos da xeosfera. 

-Balance enerxético da Terra. 

- Procesos xeolóxicos internos e externos: fenómenos asociados. 

2. Os riscos naturais: concepto, factores e tipos de risco. Os riscos inducidos. 

- O risco volcánico: factores de risco aplicados ao vulcanismo. Riscos asociados. 

- O risco sísmico. Factores de risco sísmico. 

- Conceptos básicos: tipos de ondas sísmicas. 

- Causa dos terremotos: a máis importante é a actividade tectónica (fallas). 

- Magnitude e Intensidade sísmica. Localización espacial dos terremotos. 

Relación coa tectónica de placas: cinto de lume do Pacífico, o cinto - alpino-

himalaio e dorsais mediooceánicas. 

- Predición e prevención do risco sísmico. Mapas de risco. 

 

3. Riscos ligados ao sistema externo. 

- Avenidas e inundacións: causas naturais e humanas (tormentas, gota fría, roturas 

de presas, maremotos etc.). 

- Exemplos de inundacións en España. 

- Planificación do risco de inundación. Medidas preditivas. A 

prevención das inundacións: solucións estruturais (medidas de 

laminación, diques etc.) e non estruturais (ordenación do territorio, 

simulación mediante GIS etc.). 

- Fenómenos de ladeiras: factores condicionantes e tipos. Planificación dos riscos 

gravitacionais: medidas preditivas e preventivo-correctivas. Áreas de risco en España. 

- Subsidencias e afundimentos. 

- Riscos asociados á dinámica litoral. 

 

4. Os recursos da xeosfera e as súas reservas. 

- Recursos enerxéticos de carácter mineiro (combustibles fósiles e enerxía nuclear). 

Enerxía xeotérmica. 

- Visión global sobre os nosos recursos enerxéticos e minerais. Os recursos mineiros 

en Galicia. 
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5. Impactos derivados da explotación dos recursos e a súa incidencia en Galicia. 

 Impactos sobre a atmosfera. 

 Impacto sobre as augas superficiais e subterráneas.  

Impacto sobre o solo, flora e fauna. 

 Impacto sobre a paisaxe Medidas correctoras: plans de restauración de ceos abertos 

e entullo. Exemplos en Galicia: Meirama, As Pontes, O Porriño etc. 

 

VI. EDAFOSFERA (6 – 8 sesións. Abril, 2014) 

O solo e recursos asociados. 

1. Fundamentos de ciencia do solo. 

- Concepto de solo, compoñentes e organización en horizontes. 

- Fertilidade en relación ao concepto de complexo de cambio. 

- Papel dos factores (clima, litoloxía, topografía) de edafoxénese nas características 

dos solos galegos. 

 

2. O solo como recurso e recursos biolóxicos asociados. 

- Usos potenciais do solo e Ordenación do Territorio. 

- Erosión e degradación de solos. Descrición dos factores que inflúen na 

desertificación e relacionalos con medidas de mitigación. 

 

 

3. Impacto das actividades agropecuarias e forestais. Erosión e degradación de solos, 

deforestación e desertificación. 

 

VII.  A XESTIÓN DO PLANETA (4 – 6 sesións. 3T Abril-Maio 2014) 

 

- Clasificación de residuos. 

- Xestión de residuos urbanos. Avantaxes e inconvenientes das diferentes opcións de xestión. 

- Xerarquía dos sistemas de xestión: redución ou prevención, recuperación (do 

material por reutilización e reciclaxe, ou recuperación enerxética), eliminación 

(incineración sen recuperación enerxética e vertido).  

- Problemática ambiental e sustentabilidade. 

-Avaliación do impacto ambiental. 
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PROGRAMACIÓN 
ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO PDC 3º ESO 
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 1. INTRODUCCIÓN 

A materia de Ámbito científico-matemático inclúe aspectos básicos do currículo correspondiente ás 
materias de Matemáticas e  Ciencias da Natureza, e ten como finalidade achegar aqueles elementos 
das Ciencias e das Matemáticas  que mellor  contribúan  á adquisición de competencias básicas ou 
que teñan unha inmediata aplicación práctica na vida cotiá . Iso supón reunir nun  mesmo deseño 
elementos procedentes  das Matemáticas, a Física, a Química, a Bioloxía e a Xeoloxía, ciencias que 
neste nivel educativo adoitan tratarse por separado,  e tratalos cun enfoque de ciencia integrada. 

Tendo en conta o perfil dos alumnos dos Programas de Diversificación Curricular, a programación ten 
que dar resposta ás particulares dificultades que adoitan presentar para a aprendizaxe  dos contidos 
propios das áreas de Ciencias e Matemáticas,  mediante a adopción das  seguintes medidas: 

 Achegar os contidos curriculares á vida real,  relacionándoos con temas de actualidade que 

contemplen os seus intereses académicos , profesionais ou persoais. Este enfoque facilita a 

transferencia de coñecementos a situacións novas e , en consecuencia, favorece o 

desenvolvemento das competencias básicas. 

 Deseñar propostas de traballo variadas, para acomodalas á diversidade de intereses, 

motivacións e estilos de aprendizaxe.  

 Traballar con niveis de conceptualización moi operativos. 

 Aplicar a avaliación continua, enfatizando os aspectos formativos da mesma e promovendo a 

autoavaliación dos alumnos 

2. OBXECTIVOS XERAIS 
 Incorporar á linguaxe aos modos de argumentación  as formas elementais de expresión 

científico-matemática coa finalidade  de comunicarse de manera clara, concisa e precisa. 

 Utilizar técnicas sinxelas e autónomas de recollida de datos, familiarizándose coas que 
proporcionan as tecnologías da información e a comunicación, sobre fenómenos  situacións 
de carácter científico Participar na realización de actividades científicas na resolución de 
problemas sinxelos. 

 Empregar os coñecementos adquiridos sobre ciencias da natureza para comprender e 
analizar o mundo físico que nos rodea. 

 Adquirir coñecementos sobre o funcionamiento do organismo humano para desenvolver e 
consolidar hábitos de vida saudable. 

 Aplicar a situacións  da vida diaria as ferramentas matemáticas  

 Utillizar instrumentos e  procedementos de medida e  realizar a análise dos datos obtidos 
mediante o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos apropiados. 

 Identificar as formas planas que se presentan na vida diaria e analizar las propiedades e 
relacións xeométricas entre elas. 

 Utilizar de forma adecuada distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para tratar e representar gráficamente informacións de 
índole diversa. 

 Coñecer e valorar as interaccións da ciencia  coa sociedade e  o  medio ambiente, incidindo 
na necesidade da busca  e aplicación de solucións aos problemas que afronta a humanidade 
actual.  Recoñecer e valorar as aportaciones da ciencia, para la mellora das condicións de 
vida dos seres humanos. 

 Potenciar como valores positivos o esfuerzo persoal e a autoestima no propio proceso de 
aprendizaxe. 
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3. CONTRIBUCIÓN DA ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO Á ADQUISICIÓNS 
DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. O coñecemento do 
mundo físico require a aprendizaxe dos conceptos e procedementos propios das ciencias 
experimentais como a identificación de  relacións de causalidade, ou a habilidade para 
observar e analizar sistemas complexos nos que interveñen varios factores. Asimesmo 
require aprendizaxes relativos ao modo de xerar coñecemento sobre os fenómenos 
naturais, é dicir , a aplicar as estratexias do método científico, como a observación 
sistemática, o tratamento adecuado dos datos, a formulación de hipóteses ou o deseño 
de procedementos experimentais para contrastalas. O coñecemento do propio corpo e a 
relación entre os hábitos de vida e a saúde, os impactos ambientais da actividade 
humana ou as repercusións dos avances científicos na sociedade, favorecen a reflexión 
sobre os problemas que afronta hoxe a humanidade, a busca de solucións para lograr un 
desenvolvemento sostible  e a toma de decisións responsables , dende o punto de vista 
persoal ou como cidadáns integrantes dunha sociedade democrática. Polas mesmas 
razóns, esta materia contribúe de modo moi salientable a desenvolver a competencia 
social e cidadá. 

 Competencia matemática.  Esta competencia está estreitamente asociada á  aprendizaxe das 
Ciencias  . O uso da linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais, para 
analizar causas e consecuencias e para expresar datos e ideas sobre la natureza proporciona 
contextos numerosos e variados para poñer en práctica  os contidos  matemáticos ,  
facilitando a súa comprensión e dando sentido a esas aprendizaxes. 

 Competencia no  tratamiento da información e competencia dixital. O traballo científico 
ten técnicas específicas para a busca, recollida, selección, procesamento e presentación 
da información que se utilizan ademáis en formas moi variadas: verbal, numérica, 
simbólica ou gráfica.  Así, favorece la adquisición de esta competencia a utilización 
habitual de esquemas, gráficas, diagramas, mapas conceptuais, etc., así como a 
producción e presentación de memorias, informes e textos. Tamén se contribúe á 
adquisición da competencia dixital  coa utilización das tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicarse, buscar información,compartir tarefas,  simular e 
visualizar procesos, etc.  

 Competencia social e cidadá. Como apuntamos anteriormente, a alfabetización científica 
é unha dimensión fundamental da cultura cidadá, xa que  permite a reflexión e 
tratamento de problemas de interese público, favorece o pensamento crítico ,a 
consideración das implicacións e expectativas  abiertas pola investigación científica e a  
toma fundamentada de decisións colectivas nun ámbito de crecente importancia da 
Ciencia no debate social. Ademáis, coñecer como se produciron controversias esenciais 
para o avance da Ciencia permite entender mellor  a evolución da sociedade en épocas 
pasadas ,analizar a sociedade actual, e poñer de manifesto a contribución da Ciencia ao 
avance da libertade de pensamento e á extensión dos dereitos humanos.  

 Competencia en comunicación lingüística. A contribución desta materia á competencia 
en comunicación lingüística realízase a través de dúas vías. Por unha parte, a transmisión 
de  ideas e informacións sobre a natureza pon en xogo un modo específico de 
construción do discurso, dirixido a argumentar ou a facer explícitas as relacións, que só 
se logrará adquirir dende a aprendizaxe desta materia. O coidado na precisión dos 
termos empregados, o encadeamento adecuado das ideas ou a expresión verbal das 
relacións de causalidade, fan efectiva esta contribución.  A adquisición da terminoloxía 
específica sobre os seres vivos, e os fenómenos naturais fai posible comunicar 
adecuadamente unha parte moi relevante da experiencia humana e comprender 
suficientemente o que outros expresan sobre ela. 

 Competencia para aprender a aprender. Os contidos asociados á forma de construir e 
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transmitir o coñecemento científico constitúen unha oportunidade para o 
desenvolvemento da competencia para aprender a aprender. As estratexias do método 
científico son , de feito, estratexias de autoaprendizaxe que esixen ademáis unha 
permanente revisión do aprendido 

 Competencia en autonomía e iniciativa persoal. A aprendizaxe da Ciencia favorece a 
formación do espírito crítico, a curiosidade e a aventura de enfrontar problemas abertos 
e  de participar na busca de solucións. Tamén activa  a habilidade para iniciar, planificar e 
levar a cabo proxectos .  

 Competencia cultural e artística. O coñecemento científico  e  a historia da ciencia son 
parte da cultura  e unha fonte de enriquecemento persoal . A visión científica potencia o 
disfrute do patrimonio natural.  

 

4. CONTIDOS  
Os contidos  do programa de diversificación correspóndense cos seguintes ámbitos: 

 Matemáticas 

 A materia , enerxía e  cambio 

 Planeta Terra, seres vivos e medio ambiente 

 O ser humano e a saúde 

 TIC  

 
Distribúense en 11 unidades didácticas , en cada unha das cales se integrarán contidos 
pertencentes a varios dos ámbitos anteriormente sinalados. Os contidos instrumentais 
estarán presentes dun modo transversal (uso de ferramentas matemáticas, TIC, contidos 
relativos á expresión e comunicación linguística) 
Comezaremos  polo repaso e consolidación dalgúns instrumentos tipo matemático (manexo 
dos números e as operacións básicas, o uso de instrumentos de medida, e cambio de 
unidades) que teñen aplicación práctica na maioría dos temas posteriores.  Con esta 
secuencia pretendemos ademáis integrar os contidos das distintas ciencias, para facilitar a 
transferencia de coñecementos entre elas  e que os alumnos perciban o ámbito como unha 
soa materia. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 - Números naturais , sistemas de numeración e operación básicas 

OBXECTIVOS  
 Identificar os números naturais e coñecer as súas aplicacións e limitacións. 

 Operar cos  números naturais, empregando correctamente os diversos símbolos e 
operadores matemáticos e a xerarquía das operacións 

 Aplicar os criterios de divisibilidade e as propiedades da multiplicación e división para 
identificar múltiplos e divisores. 

 Identificar números primos 

 Distinguir os elementos dunha potencia e expresar números turais na en forma de 
potencias 

 Calcular potencias de diferentes expoñentes e operar correctamente con potencias da 
mesma e de distinta base 

 Calcular raíces cadradas sinxelas 

CONTIDOS 
 Os números naturais e a recta numérica. 

 Operacións con números naturais. Propiedades e xerarquía.  

 Múltiplos e divisores. Criterios de divisibilidade. Números primos e descomposición 
factorial. 

 Potencias e raíces .  
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 Operacións con potencias: producto e cociente de potencias coa mesma base. Potencia 
dunha potencia. Producto e cociente de potencias co mesmo expoñente.  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Realizar operacións simples e combinadas con números naturais.  
• Distinguir a división exacta da división enteira. 
• Identificar e obter múltiplos e divisores dun número , aplicando os criterios de 

divisibilidade. 
• Identificar números primos 
• Factorizar e expresar un número como producto dos seus factores primos 
• Aplicar as propiedades conmutativa e distributiva da multiplicación e a propiedad 

fundamental da división enteira. 
• Operar tendo en conta a xerarquía de operacións e os parénteses. 
• Aplicar os conceptos anteriores na resolución de problemas prácticos relacionados coa 

vida real. 
• Expresar un número en forma de potencia e distinguir os elementos dunha potencia 
• Calcular potencias de diferentes expoñentes. 
• Operar correctamente con potencias da mesma e de distinta base. 
• Calcular raíces sinxelas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2-  Números  enteiros  e números decimais  

 
OBXECTIVOS  

 Identificar e diferenciar   números enteiros e decimais,  e   coñecer as súas aplicacións e 
limitacións. 

 Representar os  números enteiros na recta numérica   

 Calcular o valor absoluto dun número e  Identificar o oposto dun número dado. 

 Ordear os números enteiros. 

 Operar correctamente cos números enteiros e realizar operacións combinadas. 

 Converter fraccións en números decimais. 

 Realizar operacións con números decimais. 

 Aplicar a numeración posicional, identificar cada as partes dun  número decimal e indicar o 
tipo ao que pertencen. 

 Realizar aproximacións por redondeo e truncamento  dos números decimales e  calcular o 
erro absoluto  destas. 

 
CONTIDOS 

 Os  números enteiros. Representación na recta numérica. 

 Oposto e valor absoluto dun número enteiro. Comparación de números enteiros. 

 Operacións  con números enteiros: suma , resta, producto, división.  

 Potencias de números enteiros e propiedades das potencias. Potencias de dez. 

 Operacións combinadas e xerarquía.  

 Operacións simples e combinadas coa folla de cálculo EXCEL. 

 Os números decimais. Elementos, lectura e clasificación. 

 Operacións con números decimais: suma, resta, producto, cociente. 

 Cálculo aproximado , redondeo e truncamento 

 Calculo do erro absoluto na aproximación. 

 Expresión de números como productos ou cocientes por potencias de dez. A notación 
científica. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 Identificar e utilizar  números enteiros (positivos e negativos) en cifras relacionadas coa vida 

cotiá. 

 Diferenciar os números naturales dos números enteiros. 

 Representar  números enteiros na recta numérica. 

 Calcular o valor absoluto e o oposto dun  número dado. 

 Ordear correctamente números enteiros e decimais. 

 Operar correctamente con números enterios: suma de números  de distinto e igual signo, 
resta , multiplicación, potencias e raíces. 

 Resolver operacións combinadas tendo  en conta a xerarquía de operacións  e as normas de 
uso de parénteses. 

 Introducir fórmulas nunha folla de cálculo, empregando os símbolos e operadores adecuados  
e respectando as normas de xerarquía. 

 Utilizar o redondeo e o truncamento para realizar aproximacións dos números decimais. 

 Transformar diferentes tipos de números decimais (exactos, periódicos puros y mixtos). 

 Realizar operaciones básicas (suma, resta, producto e cociente) con números decimais. 

 Operar con potencias de dez 

 Expresar números en notación científica e operar con eles. 

 Aplicar os conceptos anteriores na resolución de problemas prácticos relacionados coa vida 
real. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 .  Magnitudes físicas , medidas  e propiedades xerais da materia . 

 
OBXECTIVOS 

 Distinguir os conceptos de magnitude, unidade , medida e instrumento de medida. 

 Coñecer e comparar distintos sistemas de unidades. 

 Seleccionar a unidade de medida máis adecuada para cada propósito e utilizar as relacións de 
múltiplos e submúltiplos do Sistema Internacional para expresar unha medida en diferentes 
unidades.   

 Expresar correctamente unha  medida  empregando as formas complexa e incomplexa. 

 Utilizar la notación científica  para expresar medidas  e simplificar números grandes. 

 Elaborar follas de cálculo EXCEL para elaborar táboas de conversión de unidades, introducir 
datos e elaborar gráficas . 

 Definir a materia mediante as súas propiedades xerais e comprender o concepto de 
densidade. 

 Recoñecer distintas propiedades da materia , e identificar as que poden ser obxecto de 
medida. 

 Manexar distintos instrumentos para medir as principais magnitudes físicas: lonxitude, 
superficie, volume, capacidade, masa, temperatura, tempo.  

 Calcular o erro absoluto e relativo dunha medida. 

 Resolver problemas que precisen a toma ou estimación de medidas e a interconversión das 
mesmas . 

 Determinar experimentalmente a densidade de distintos materiais e  resolver problemas de 
densidade. 

 Identificar variables e relacións entre variables 

 Expresar relacións entre variables mediante táboas, fórmulas e gráficas 

 Iniciarse no uso de expresións alxebraicas 

 Coñecer as características do método científico 

 
CONTIDOS 

• Propiedades, magnitudes e medidas. Instrumentos de medida. Unidades. 
• O Sistema Internacional 
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• Expresión dunha medida. Formas complexa e incomplexa.  
• Maxexo de distintos instrumentos de medida. 
• Medidas de lonxitude, de superficie,de volume, capacidade e relación entre ambas ,de masa, 

tempo e temperatura. Instrumentos e unidades. Cambio de unidades. Expresión de medidas 
en notación científica 

• Cálculo do erro absoluto e relativo nunha medida 
• Relación entre  volume e a capacidade 
• Expresión decimal de una medida sexaxesimal 
• Expresión sexaxesimal de una medida decimal  
• Propiedades xerais  da materia: masa e volume.  Densidade 
• Relación entre masa, volume e densidade. Outras relacións sinxelas  entre magnitudes.  
• O método científico. Conceptos de variable  dependente e independente e de función. Formas 

de expresar a relación entre variables : táboas, gráficas e fórmulas.  
• Emprego da folla de cálculo EXCEL para a elaboración de táboas e gráficas 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Identificar magnitudes (propiedades susceptibles de medida) e indicar o instrumento de 
medida e a unidade adecuados para cada unha. 

 Utilizar correctamente as unidades de medida para expresar magnitudes como a lonxitude, 
capacidade, a superficie, o volume, el tempo, temperatura,  o valor monetario. Expresar 
correctamente as medidas, indicando a unidade coa notación adecuada. 

 Utilizar adecuadamente las relaciones de múltiplos e submúltiplos das unidades do Sistema 
Internacional para realizar correctamente cambios de unidades e cambios de expresión 
complexa a incomplexa (e viceversa) 

 Seleccionar e manexar adecuadamente distintos instrumentos para obter  medidas correctas 
de lonxitude, superfice, volume, capacidade, tempo e temperatura. 

 Calcular o erro absoluto e relativo das medidas realizadas. 

 Aplicar a relación entre as medidas de volume as de capacidade para resolver problemas. 

 Resolver problemas que impliquen o manexo e conversión  de diferentes medidas e unidades. 

 Indicar as características do método científico  e citar aplicacións do mesmo.  

 Definir a materia e as súas propiedades xerais (masa e volume) 

 Recoñecer o carácter material e inmaterial de diferentes entidades  

 Determinar experimentalmente  masas , volumes e densidades. 

 Utilizar adecuadamente las matemáticas para la resolución de problemas de densidade. 

 Identificar variables, diferenciando dependentes  e independentes.  

 Recoñecer relacións entre variables mediante a análise de táboas de datos, e expresar as 
mesmas en forma gráfica e analítica. 

 Elaborar táboas de datos e gráficas  con EXCEL 



 

 208 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 .  Fraccións 

 
OBXECTIVOS  

 Calcular o  máximo común divisor e o mínimo común múltiplo dun conxunto de números. 

 Comprender el uso de una fracción. 

 Reconocer la función de cada uno de los componentes de una fracción. 

 Distinguir entre fracciones propias e impropias. 

 Calcular la fracción de una cantidad. 

 Obtener e identificar fracciones equivalentes. 

 Simplificar fracciones. 

 Comparar fracciones.  

 Ordenar fracciones. 

 Realizar operaciones con fracciones. 

 Convertir fracciones en números decimales. 

 
CONTIDOS 

• Mínimo común múltiplo e máximo común divisor 
• Significado de fracción. Relación entre fraccións e decimais  .Fracción inversa 
• Fraccións equivalentes e propiedade fundamental das mesmas 
• Obtención da fracción irreducible 
• Reducción a común denominador 
• Comparación de fraccións 
• Operacións con fraccións. Suma e resta, producto e división 
• Operacións combinadas con fraccións 
• A fracción como operador 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Calcular el MCD y el mcm de varios números utilizando a descomposición factorial. 
• Aplicar os conceptos anteriores na resolución de problemas prácticos relacionados coa vida 

real. 
• Identificar a función do numerador e do denominador dunha fracción. 
• Calcular fraccións de cantidades dadas. 
• Calcular e identificar fraccións equivalentes. 
• Reducir un conxunto de  fraccións a común denominador. 
• Comparar fraccións a partir da reducción a común denominador. 
• Operar correctamente con fraccións: suma e resta con igual ou distinto denominador, 

producto e cociente. 
• Obtener a fracción inversa dunha fracción dada. 
• Expresar fraccións en forma gráfica. 

 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 4- Razóns, proporcións e porcentaxes 

 
OBXECTIVOS 

• Identificar unha proporción e distinguir os seus compoñentes  
• Averiguar se dúas  razóns forman unha proporción. 
• Emplear a razón de proporcionalidade na resolución de problemas. 
• Calcular o termo descoñecido dunha proporción   
• Distinguir a proporcionalidade directa da inversa. 
• Identificar relacións de proporcionalidade directa ou inversa entre pares de magnitudes e 

resolver problemas de proporcionalidade directa e inversa . 
• Operar utilizando os métodos de reducción á unidade e da regra de tres. 
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• Comprender o concepto de porcentaxe e establecer a relación entre decimal, fracción e 
porcentaxe 

• Identificar cada un dos elementos dunha porcentaxe. 
• Calcular porcentaxes de números dados e resolver problemas con porcentaxes. 
• Identificar o uso dos porcentaxes en  ámbitos da vida cotiá. 
• Utilizar la proporcionalidade composta na resolución de problemas. 
• Resolver problemas de repartos proporcionais. 
• Representar gráficamente relacións de proporcionalidade e porcentaxes 

 
CONTIDOS 

 Razón de proporcionalidade. Proporción. 

 Propiedades das proporcións. 

 Proporcionalidade directa. Método de reducción á unidade e  regra de tres directa 

 Proporcionalidade inversa. Método de reducción a la unidade e regra de tres inversa 

 Proporcionalidade composta 

 Porcentaxes. Definición de porcentaxe ou tanto por cento. 

 Relación entre porcentaxes, decimais e fraccións. Representación gráfica de porcentaxes 

 Aumentos e diminucións porcentuais. 

 Repartos proporcionais 

 Folla de cálculo EXCEL para representar gráficamente relacións de proporcionalidade e 
porcentaxes. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Determinar a razón de dous números dados en problemas contextualizados  na vida cotiá. 
• Calcular os diferentes elementos dunha proporción e situalos nunha  taboa. 
• Identificar relacións de proporcionalidade directa e inversa entre pares de magnitudes e 

determinar a constante de proporcionalidade a partir de táboas de datos ou gráficas. 
• Expresar a relación de proporcionalidade entre dúas magnitudes en forma alxebraica. 
• Elaborar e interpretar representacións gráficas de relacións de proporcionalidade. 
• Calcular o valor dunha magnitude descoñecida a partir das propiedades das proporcións. 
• Resolver problemas de proporcionalidade tendo en conta as propiedades das proporcións. 
• Calcular cuartos e medios proporcionais. 
• Distinguir e calcular fraccións de proporcionalidade inversa. 
• Aplicar a regra de tres (directa o inversa) na resolución de diferentes problemas da vida cotiá. 
• Completar tablas que siguen la misma razón de proporcionalidad. 
• Calcular porcentaxes dunha cantidade dada e  cantidades absolutas a partir dunha 

distribución porcentual. 
• Interconvertir porcentaxes, decimais e fraccións. 
• Resolver problemas reais  onde aparezan porcentaxes. 
• Resolver problemas de proporcionalidade compuesta. 
• Calcular aumentos e disminucións porcentuais, e resolver problemas relacionados co ámbito 

cotián. Resolver problemas  sobre repartos proporcionais, mesturas e móbiles.  
• Elaborar e interpretar representacións gráficas de relacións de proporcionalidade e 

porcentaxes 
• Elaborar gráficas con EXCEL 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5-  Diversidade  da materia, enerxía  e cambio físico. 

 
OBXECTIVOS 

 Diferenciar os estados da materia e as  súas propiedades. 

 Diferenciar substancias puras de mesturas 

 Coñecer diversos métodos para a separación de mesturas 

 Comprender o conceptos de disolución, solubilidade e concentración. 
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 Resolver problemas sobre concentración de disolucións 

 Empregar a teoría cinético-molecular como modelo para interpretar e explicar certas 
propiedades e comportamentos da materia, como os cambios de estado, de volume, de 
densidade, de temperatura, a difusión e a solubilidade. 

 Coñecer e distinguir os conceptos de calor, enerxía térmica e temperatura. 

 Conocer a orixe das distintas escalas termométricas e los fundamentos do termómetro de 
mercurio. 

 Distinguir as distintas formas de propagación da calor e asociar o concepto de equilibrio 
térmico á igualdade de temperaturas. 

 Asociar a calor a os cambios de estado que produce. 

 Estudiar os distintos efectos que produce  nun corpo a perda o ganancia de calor e valorar a 
importancia destes efectos na vida cotiá. 

 Valorar a necesidade de comprender fenómenos relacionados coa temperatura e a calor dada 
a súa importante presenza no noso entorno. 

 
CONTIDOS 

 A teoría cinético-molecular  

 Estados de agregación da materia . Propiedades de sólidos , líquidos e gases. 

 Enerxía calorífica e cambios de estado, volume e densidade. Conservación da masa nos 
cambios físicos. 

 Calor e temperatura. Transferencias de calor . Escalas termométricas. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Describir os estados da materia e explicar as súas propiedades empregando a teoría cinético-
molecular as  súas propiedades. 

• Poñer exemplos de fenómenos que impliquen distintos mecanismos de propagación da calor. 
• Manexar táboas de solubilidade e resolver problemas sobre disolucións e concentración 
• Empregar a teoría cinético-molecular como modelo para interpretar e explicar propiedades e 

comportamentos da materia,como os distintos estados de agregación e  os cambios de 
estado, de volume, de densidade, de temperatura e  a difusión . 

• Identificar e explicar exemplos de cambios de estado en fenómenos do entorno, indicando se 
absorben ou desprenden enerxía 

• Diferenciar os conceptos de calor, enerxía térmica e temperatura, relacionando esas 
magnitudes entre sí e co movemento das partículas que compoñen  un corpo. 

• Explicar o fundamento do funcionamento do termómetro 
• Resolver problemas empregando correctamente a conversión de distintas escalas 

termométricas.  
• Explicar distintos efectos que produce  nun corpo a perda o ganancia de calor e valorar a 

importancia destes efectos na vida cotiá. 
• Aplicar os coñecementos  sobre la propagación da calor para explicar situacións  cotiáns e 

resolver problemas sinxelos. 
 

UNIDADE DIDÁCTICA 6- O planeta Terra. 

 
OBXECTIVOS 

 Describir o Sistema Solar  e cada un dos seus compoñentes. 

 Coñecer os  movementos do sistema  Terra-Lúa e os seus efectos   

 Diferenciar entre paralelos e meridianos, manexar a zonación horaria e empregar  estratexias 
de orientación 

 Describir a Terra como un conxunto dinámico de sistemas en interacción, e as características 
e compoñentes  de cada sistema.  

 Diferenciar recursos renovables e non renovables 

 Distinguir entre mineral e rocha. 
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 Determinar as propiedades físicas de minerais e rochas  

 Identificar minerais e rochas mediante claves dicotómicas 

 Diferenciar de visu as principais rochas do entorno próximo  atendendo a criterios de color, 
densidade textura, e estructura . 

 Valorar a importancia dos recursos minerais para soster a nosa calidade de vida e  ser 
conscientes do seu carácter non renovable . 

 Coñecer os recursos minerais máis importantes e algunhas das súas aplicacións máis 
salientables. 

 Coñecer a estructura vertical e a composición da atmosfera .  

 Definir e medir algúns parámetros atmosféricos: presión, humidade absoluta e relativa, 
temperatura, precipitacións. 

 Coñecer os efectos fisiolóxicos da presión. 

 Coñecer as causas e consecuencias da alteración da composición atmosférica a nivel local, 
rexional e global . 

 Comprender os efectos da contaminación atmosférica na saúde, nos ecosistemas e no clima   

 Coñecer e diferenciar  diferenciar os diferentes fenómenos atmosféricos. 

 Saber interpretar mapas meteorolóxicos . 

 Elaborar e interpretar diagramas climáticos e hidrogramas 

 Empregar a folla de cálculo EXCEL para introducir datos climáticos e hidrolóxicos , sometelos 
a determinados cálculos e elaborar gráficas. 

 Diferenciar  tiempo e clima , coñecer as características dos principais climas e a súa 
distribución zonal  

 Comprender la distribución de la enerxía solar no noso  planeta e explicar a dinámica 
amosférica. 

 Coñecer a distribución e circulación da auga na Terra  

 Coñecer as propiedades da auga e a súa importancia para os seres vivos. 

 Clasificar e diferenciar os diferentes usos da auga por parte dos seres humanos, citando as 
principais fontes  e formas de captación deste recurso.  

 Coñecer os principais parámetros de calidade , as principais fontes de contaminación e os 
principais contaminantes da auga, sinalando os seus efectos nos ecosistemas acuáticos e na 
saúde. 

 Entender a importancia da potabilización e da depuración da agua contaminada e coñecer os 
procesos necesarios para levar a cabo estes procesos. 

 Ser conscientes da importancia dos recursos hídricos no benestar e desenvolvemento 
económico da sociedade  e propoñer  estratexias para a xestión sostible dos recursos 
hídricos  e para a conservación da calidade da auga . 

 Coñecer os beneficios e os riscos derivados do ciclo hidrolóxico e das súas alteracións. 

 Valorar as achegas científicas e tecnolóxicas  das misións de exploración dos océanos , a 
atmosfera e o espazo.  

 
CONTIDOS 

 O Sistema Solar. Compoñentes , disposición e movementos. As distancias no S.S. Outros 
sistemas estelares e exoplanetas. Zona de habitabilidade. 

 O planeta Terra : situación no sistema solar e características xerais. Os sistemas terrestres. 

 Movementos da Terra, consecuencias e aplicacións. Rotación. Sucesión día-noite e medida do 
tempo. Paralelos e meridianos, fusos horarios. Orientación e puntos cardinais. Manexo do 
compás. 

 A órbita da Terra. Período orbital e definición do ano. Cambios na cantidade de radiación solar 
incidente e causas da estacionalidade. Xeocentrismo e heliocentrismo 

 O sistema Terra-Lúa. Fases lunares e a súa relación coa medida do tempo. Eclipses. 

 A xeosfera. Composición e estructura interna.  
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 Minerais. Concepto e propiedades. Principais minerais petroxenéticos. Identificación  de 
minerais mediante claves dicotómicas baseadas en propiedades de fácil determinación 
(dureza, raia, brillo, densidade, color, transparencia, efervescencia con ácidos) 

 Concepto de rocha, procesos petroxenéticos e ciclo das rochas. Tipos de rochas. 

 Identificación e clasificación de rochas mediante claves dicotómicas 

 Os recursos naturais. Clasificación en función da súa capacidade de rexeneración. 

 Os recursos da xeosfera e a súa importancia. 

 Composición e estructura da atmosfera. Gradientes verticais de presión e temperatura. O 
efecto invernadoiro. A capa de ozono. 

 Tempo e clima. Fenómenos meteorolóxicos. Parámetros atmosféricos e a súa medida (presión, 
humidade absoluta e relativa, dirección do vento, precipitacións, temperatura). Recollida de 
datos meteorolóxicos.  Mapas meteorolóxicos.  

 Causas e efectos da contaminación atmosférica: smog e deposición ácida. Relación entre o 
nivel de contaminación  e condicións meteorolóxicas. O incremento da concentración de gases 
invernadeiro e o cambio climático global.  

 A hidrosfera. Propiedades da auga .Distribución da auga na Terra. Orixe da hidrosfera. Ciclo 
hidrolóxico 

 Os océanos. Composición da auga mariña. Movementos do mar: correntes , ondas e mareas. 

 Importancia da auga: auga e clima, auga e seres vivos, auga e actividade humana. Recursos 
hídricos e formas de captación. Usos da auga. Como aforrar auga. 

 Auga continental  superficial e subterránea. Efectos da auga sobre o relevo e o solo.  Os ríos e a 
súa dinámica. Inundacións: causas e efectos. 

 Hidrogramas. Caudal, variacións do caudal e réxime fluvial. Cálculo do caudal dunha corrente. 

 A calidade da auga. Parámetros físicos, químicos e biolóxicos; determinación. Manexo de 
táboas e claves de bioindicadores . Potabilización, contaminación   e depuración da agua. 
Efectos das alteracións da calidade da auga na saúde humana e nos ecosistemas.  

 Manexo de instrumentos e técnicas de mostraxe para a toma de datos atmosféricos e 
hidrolóxicos. 

 Manexo da folla de cálculo EXCEL para o tratamento matemático e gráfico de datos 
atmosféricos e hidrolóxicos 

 Manexo de guías e claves dicotómicas , para identificar e clasificar mostras de rochas e 
minerais, organismos e bioindicadores de contaminación  

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Enumerar os elementos e corpos  do sistema solar , situar a estes ultimos  en función da súa 
distancia ao Sol e describir os seus movementos . 

 Describir as principais características dos 8 planetas, comparándoos coa Terra (dimensións, 
distancia ao sol, rotación, período orbital, presenza de satélites, atmosfera, presenza de 
auga, aneis ) 

 Explicar en que consiste a zona de habitabilidade dun sistema planetario e citar as condicións 
necesarias para a vida. 

 Relatar a evolución histórica das concepcións acerca da situación da  Terra no universo, 
diferenciando entre teorías xeocéntricas e heliocéntricas. 

 Describir os movementos da Terra  e do sistema Terra- Lúa,e  relacionalos coa alternancia 
día-noite, estacionalidade, eclipses, fases lunares e mareas. 

 Describir a estructura, composición ,propiedades e características das diferentes partes da 
atmosfera, hidrosfera e xeosfera.  

 Diferenciar entre paralelos y meridianos. 

 Orientarse ou orientar un mapa mediante procedementos diversos:  a análise da posición do 
Sol, referencias a elementos da paisaxe  ou puntos xeográficos coñecidos ,uso do compás. 

 Deducir a hora e día nun punto dado do globo, empregando os fusos horarios. 

 Identificar recursos naturais e clasificalos en función da súa capacidadede rexeneración, e 
dos usos que se lles poden dar (alimentarios, materiais, enerxéticos) 
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 Distinguir entre mineral e rocha. 

 Determinar experimentalmente as propiedades físicas e químicas que permiten a 
identificación de minerais e rochas 

 Identificar de visu ou con claves os minerais petroxenéticos e as rochas máis importantes, 
especialmente aqueles que sexan máis abundantes na zona na que se ubica o instituto. 

 Explicar os efectos da presión atmosférica e fenómenos das súas variacións .  

 Citar as causas e consecuencias da destrucción da ozonosfera. 

  Explicar o efecto invernadoiro, o seu papel no clima global e as  causas e consecuencias do 
incremento do antedito efecto .  

 Citar as principais fontes de contaminación atmosférica . 

 Propoñer de forma razoada  estratexias persoais e comunitarias para reducir o noso impacto 
na atmosfera  e no clima . 

 Citar os efectos da contaminación atmosférica local nos materiais expostos, nos ecosistemas 
acuáticos, na vexetación e na saúde humana. 

 Conocer e diferenciar os diferentes fenómenos atmosféricos. 

 Diferenciar entre tempo e clima, citando exemplos. 

 Determinar e recoller , usando o material e instrumentos adecuados, datos meteorolóxicos 
(temperatura, presión, contía da precipitación) 

 Describir as principais características dos grandes climas, situalos no globo terráqueo e 
indicar os biomas asociados a cada un. 

 Diferenciar entre agua doce e agua salgada. 

 Describir  la distribución da auga na Terra  e describir e representar o ciclo da auga , 
sinalando as principais alteracións do mesmo por parte dos seres humanos. 

 Citar as funcións vitais da auga , razoando a importancia deste composto para o 
desenvolvemento de todas as formas de vida. 

 Citar os principais  usos da auga polos seres humanos, diferenciando usos consuntivos e non 
consuntivos. 

 Interpretar gráficos sobre usos da auga por sectores, grao de desenvolvemento dun país, 
clima, etc 

 Razoar a importancia de potabilizar e depurar a auga, relacionando a calidade da mesma con 
algúns problemas de saúde.  

 Citar os principais contaminantes e fontes de contaminación da auga, e os seus efectos na 
saúde humana e nos ecosistemas acuáticos. 

 Determinar experimentalmente algúns parámetros físico-químicos de calidade da auga  

 Usar claves e táboas , lupa e microscopio para identificar macroinvertebrados indicadores de 
calidade da auga dos ríos. 

 Propoñer e razoar  diferentes estratexias persoais  e comunitarias  para diminuir a 
contaminación da auga e para o aforro de recursos hídricos.   

 Ordear e explicar as etapas e procesos da potabilización e depuración da auga. 

 Identificar e explicar interaccións atmosfera-hidrosfera, atmosfera- xeosfera, etc e as súas 
consecuencias  

 Enumerar e explicar razoadamente os factores de risco de erosión e  inundación  e propoñer  
estratexias para a prevención das mesmas. 

 Explicar a importancia e os beneficios da investigación oceanográfica , atmosférica e  da 
exploración espacial, citando algúns impactos concretos na mellora das nosas condicións de 
vida : satélites meteorolóxicos, comunicacións, exploración  por teledetección, predición 
meteorolóxica, novos materiais ,etc) 

 Estimar o caudal dunha corrente 

 Estimar o gasto doméstico de auga nun período de tempo dado, e distribuilo 
porcentualmente segundo os diferentes usos. 

 Elaborar(con ou sen EXCEL) e interpretar gráficas que representen variables da atmosfera, 
hidrosfera e xeosfera (presión,temperatura,salinidade, densidade, profundidade, altitude...) 
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 Elaborar (con ou sen EXCEL)e interpretar diagramas climáticos, hidrogramas anuais , 
hidrogramas de crecida. 

 Elaborar e interpretar gráficas sobre usos e consumo de recursos naturais, analizando as 
diferencias entre distintos países , niveis de desenvolvemento, etc. 

 Interpretar mapas meteorolóxicos, sinalando para un punto dado, a dirección e forza do 
vento, a probabilidade de chuvia, a presión e o estado do ceo. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 7-   Álxebra . Sucesións. Ecuacións.  

 
OBXECTIVOS  

 Interpretar adecuadamente  a linguaxe  alxebraica. 

 Expresar en linguaxe alxebraica sentencias da linguaxe común. 

 Calcular o valor numérico dunha expresión alxebraica. 

 Operar con monomios e polinomios. 

 Recoñecer e construir sucesións numéricas. 

 Identificar progresións artiméticas e xeométricas  e determinar o seu termo xeral 

 Calcular o valor de expresiones alxebraicas. 

 Indicar os elementos das ecuacións de primeiro grao. 

 Resolver ecuacións de primeiro grao  por distintos métodos 

 Interpretar correctamente os enunciados de problemas con ecuacións e resolvelos formulando 
a ecuación apropiada  

CONTIDOS 
 Linguaxe alxebraica. 

 Igualdades e identidades.  

 Monomios e polinomios. Operacións con monomios e polinomios. Identidades notables 

 Sucesións. Progresións aritméticas e xeométricas. Termo xeral. 

 Ecuacións de 1º grao. Elementos. Ecuacións con parénteses e con denominadores. 

 Métodos para a resolución de ecuacións de primeiro grao 

 Resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Transformar enunciados verbais  ou escritos en expresións alxebraicas e viceversa. 

 Resolver operacións básicas con monomios e polinomios. 

 Resolver ecuacións de 1º grao e problemas que impliquen a formulación de ecuacións de 1º 
grao con unha incógnita.  

 Identificar e construir sucesións numéricas. 

 Identificar progresións aritméticas e xeométricas, calcular o seu termo xeral e expresalo en 
linguaxe alxebraica. 

  
 

UNIDADE DIDÁCTICA 8- Xeometría no plano 

 
OBXECTIVOS 

• Identificar e distinguir cada un dos elementos xeométricos básicos e as distintas posicións que 
os planos poden manter entre sí. 

• Identificar un ángulo e  os seus elementos e  recoñecer  a que tipo pertence.  
• Medir ángulos co transportador e comprobar se dous ángulos son iguais ou non. 
• Nomear pares de ángulos segundo a súa posición respectiva. 
• Conocer las condiciones polas que dous ángulos son suplementarios. 
• Clasificar as rectas segundo a súa posición  no plano 
• Calcular a mediatriz dunha recta e a bisectriz dun ángulo. 
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• Coñecer os teoremas de Pitágoras e Tales  e as súas  aplicacións. 
• Recoñecer un polígono e os seus elementos. 
• Identificar e clasificar  os polígonos segundo os seus lados e ángulos. 
• Medir a área  e o  perímetro de polígonos regulares e irregulares. 
• Distinguir entre circunferencia y círculo, identificar os seus elementos e calcular perímetro, 

lonxitude do arco e área do círculo. 
• Recoñecer  e debuxar figuras semellantes. 

• Expresar aritméticamente a razón de semellanza de dúas figuras. 
• Calcular unha escala de obxectos comúns e expresala en forma aritmética ou gráfica. 
• Interpretar planos , mapas e modelos a escala e resolver problemas de escala. 
• Interpretar mapas topográficos, localizar puntos mediante coordenadas, calcular distancias e 

pendentes, recoñecer diversas formas de relevo e elaborar perfiles de relevo. 
• Manexar instrumentos de medida e trazado (compás, transportador de ángulos, escuadra, 

cartabón) 

 
CONTIDOS 

 Rectas y planos no espazo. 

 Posición y representación de un punto en el plano 

 Posición de los puntos , rectas e planos en el espacio 

 Ángulos. Medida e clasificación. 

 Ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos y adyacentes 

 Semellanza e razón de semellanza. Teorema de Tales 

 Polígonos. Elementos dos polígonos. Tipos de polígonos. Cálculo de perímetro e área de 
polígonos. 

 O teorema de Pitágoras 

 A circunferencia e o círculo. Elementos. Perímetro e área. O número  

 Semellanza. Razón de semellanza ou escala. Modos de expresar a escala: numérica e gráfica 

 Mapas , planos e outras represntacións a escala 

 O mapa topográfico. Elementos. Escala. Perfil do relevo. Cálculo de distancias e pendentes. 
Localización. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Distinguir e debuxar os  elementos xeométricos básicos: punto, recta, semirrecta e 
segmento. 

 Determinar a posición relativa de diferentes elementos: dous puntos, un punto e unha recta, 
un punto e un plano,dúas rectas, unha recta e un plano, dous planos. 

 Debuxar , medir , comparar e clasificar ángulos de diferentes características cos instrumentos 
adecuados: regla, escuadra, transportador. 

 Identificar , clasificar e nomear os distintos tipos de polígonos e os seus elementos.   

 Aplicar o teorema de Tales  e o teorema de Pitágoras á resolución de problemas xeométricos 
e da vida cotiá 

 Nomear e debuxar cada un de los elementos da circunferencia atendendo ás medidas 
propostas en cada exercicio: centro, radio, diámetro, corda e arco. 

 Nomear  e debuxar cada unha das rexións do círculo atendendo ás medidas propostas: 
semicírculo, sector circular, segmento circular, coroa circular.  

 Calcular a área , perímetro , radio, diámetro  ou apotema de figuras poligonais e círculos. 

 Identificar diferentes figuras no entorno, para resolver problemas nos que impliquen o 
cálculo de áreas e perímetros.  

 Comprender o concepto de semellanza , obter  figuras cunha razón de semellanza 
determinada, e calcular a razón de semellanza entre dous polígonos de medidas coñecidas. 

 Expresar escalas en forma aritmética e gráfica. 

 Calcular a nova escala despois de ampliar ou reducir o tamaño dun plano , mapa ou imaxe. 

 Identificar a escala utilizada en  mapas , planos ou maquetas. 
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 Debuxar planos de espazos  ou obxectos coñecidos  cunha escala concreta.  

 Resolver problemas sobre escalas e cambios de escala. 

 Recoñecer os principais elementos dun mapa topográfico. 

 Orientar un mapa , empregar as coordenadas para localizar un punto dado e usar as curvas 
de nivel para calcular a altitude.  

 Calcular distancias reais , altitudes e  pendentes. 

 Debuxar perfiles de relevo entre dous puntos dados. 

 Identificar os principais elementos do relevo nun mapa topográfico 

 
  

UNIDADE  DIDÁCTICA    9-   Os seres vivos e a biodiversidade 

 
OBXECTIVOS  

• Definir ser vivo a traveso das súas funcións básicas. 
• Enunciar  e explicar os postulados da teoría celular, describir as partes principais da célula e 

as súas funcións e recoñecer distintos tipos de organización celular.  
• Describir os niveis de organización dos seres vivos. 
• Describir e diferenciar  os procesos de nutrición autótrofa e heterótrofa: respiración, 

fotosíntese e fermentación. 
• Valorar a importancia da fotosíntese no sostemento da biosfera. 
• Manexar o microscopio e técnicas sinxelas de preparación  . 
• Definir os conceptos de biosfera e biodiversidade. 
• Coñecer os principios básicos da taxonomía e nomenclatura dos seres vivos. 
• Coñecer as características principais de cada un dos  cinco reinos de seres vivos  
• Clasificar diferentes seres vivos no reino ao que pertencen. 
• Coñecer e diferenciar as principais modalidades de reproducción dos seres vivos. 
• Coñecer e diferenciar o planos corporais e o modo de vida  dun animal e dunha planta 
• Recoñecer os principais grupos de plantas: musgos, fentos , plantas con flores. 
• Describir as funcións de raíces, tallos e follas. 
• Describir os órganos e procesos da reproducción das plantas con flores, diferenciando froito 

de semente. 
• Distinguir animais vertebrados de invertebrados. 
• Clasificar os animais. 
• Manexar claves de clasificación de animais e plantas para identificar as especies máis 

frecuentes do entorno próximo. 

 
CONTIDOS 

• Os seres vivos e a biosfera. As funcións dos seres vivos: nutrición, relación e reproducción. 
• Teoría celular. Estructura celular e funcións. Tipos de células. 
• O microscopio óptico. Partes, manexo básico e técnicas de preparación microscópica. 
• Seres unicelulares e pluricelulares. Niveis de organización dos organismos pluricelulares 
• Formas de nutrición dos seres vivos. Nutrición autótrofa e fotosíntese. Nutrición heterótrofa. 

Respiración e fermentación. 
• Funcións de relación dos seres vivos. Conceptos de estímulo, receptor e resposta. 
• A reproducción dos seres vivos. Reproducción asexual . Reproducción sexual. 
• Clasificación de los seres vivos. Taxonomía e nomenclatura. Categorías taxonómica e 

xerarquía das mesmas. O nome científico das especies.  
• Os 5 reinos. Características principais.  
• O Reino das Plantas. Características, modo de vida e plan corporal básico.  
• Clasificación das plantas. Plantas sen flores e plantas con flores.  
• Anatomía dunha planta con flores. Órganos principais e funcións.  Reproducción das plantes 

con flores: a flor , o froito e a semente. Mecanismos de dispersión.  
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• O Reino dos Animais: Características e plan corporal dun animal. Clasificación dos animais. 
Diferencias entre Vertebrados e Invertebrados. As 5 clases de Vertebrados. Principais 
grupos de invertebrados:Cnidarios, Moluscos, Vermes, Artrópodos e Equinodermos.  

• Técnicas de campo para a recolleita ou captura de especimes de plantas ou animais. 
• Uso da lupa binocular  e de claves e guías de identificación e clasificación de organismos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Identificar as características do planeta Terra que permitiron o desenvolvemento dunha 
biosfera  

• Enumerar e explicar as funcións  que desempeñan os seres vivos. 
• Enunciar e explicar os postulados da teoría celular. 
• Describir unha célula-tipo,indicando as partes máis importantes e a súa función. 
• Diferenciar células procariotas e eucariotas, e animais e vexetais. 
• Identificar o nivel de organización de distintas estructuras dun organismo pluricelular 
• Utilizar correctamente o  microscopio para a visualización de células. 
• Facer preparacións microscópicas sinxelas, empregando técnicas básicas de tinción, fixación 

e montaxe. 
• Diferenciar a nutrición autótrofa da heterótrofa, indicando exemplos de organismos que 

respondan a cada unha das anteditas modalidades de nutrición. 
• Explicar os procesos de fotosíntese, respiración e fermentación, sinalando as semellanzas e 

diferencias. 
• Razoar a importancia da fotosíntese no sostemento de todas as formas de vida.  
• Valorar os usos de las fermentacións na industria. 
• Identificar e poñer exemplos de procesos relacionados coa función de relación dos seres 

vivos, diferenciando estímulo, resposta e receptor 
• Describir e diferenciar os procesos básicos da  reproducción asexual e sexual. 
• Clasificar os seres vivos no  reino ao que pertencen e describir as súas características. 
• Describir o plan básico de organización do corpo dunha planta con flores, sinalando as 

principais estructuras e a súa función.  
• Identificar e describir os órganos e os  procesos básicos da reproducción das plantas  
• Describir o plan básico de organización do corpo dun animal, sinalando as principais 

estructuras e a súa función.  
• Identificar e describir os órganos e os  procesos básicos da reproducción dos animais.  
• Clasificar  animais en vertebrados e invertebrados, identificar a clase de vertebrados ou o 

tipo invertebrados . 
• Manexar correctamente claves dicotómicas e guías para identificar e clasificar seres vivos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 10- Estatística 

 
OBXECTIVOS  
 

• Identificar distintos tipos de variables susceptibles de tratamento estatístico. 
• Aprender técnicas básicas de recollida de datos e organización dos mesmos en táboas de 

frecuencias. 
• Comprender a diferencia entre frecuencia absoluta e relativa. 
• Elaborar  e interpretar os diferentes tipos de gráficas estatísticas. 
• Escoller o tipo de gráfico máis adecuado para os tipos de variables que se quren representar. 
• Elaborar táboas de frecuencias co EXCEL, e introducir as fórmulas adecuadas para o cálculo 

de frecuencias relativas e da media . 
• Elaborar distintos tipos de gráficas estatísticas con EXCEL.   
• Utilizar as medidas de centralización para resumir os datos estatísticos. 
• Interpretar información con contido estatístico publicada en medios de comunicación 

 
CONTIDOS 
 

• Variables estadísticas. Tipos. 
• Reconto e organización de datos.Taboas de frecuencias. Frecuencia absoluta e 

relativa.Frecuencias agrupadas.  
• Gráficas estatísticas: diagramas lineais, de sectores, de barras, histogramas e pictogramas.  
• Medidas de centralización: media, mediana e moda. Media ponderada.  
• Estatística con EXCEL 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

• Identificar  e diferenciar variables estatísticas cualitativas, cuantitativas discretas e 
cuantitativas continuas en diferentes aspectos da vida cotiá. 

• Construir  os diferentes tipos de taboas de frecuencia: absolutas, relativas  de datos 
agrupados. 

• Construir e interpretar  gráficas estatísticas de diferentes tipos, atendiendo ao tipo de datos 
que se trate: diagramas lineais , de sectores, diagrama de barras , histograma. 

• Calcular  a media , mediana e moda estadísticos. 
• Calcular medias ponderadas 
• Resolver problemas sinxelos sobre estudios estatísticos 
• Elaborar táboas de frecuencias  e gráficas con EXCEL. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA 11 - O ser humano e a saúde: nutrición 
OBXECTIVOS  

 Diferenciar os conceptos de nutriente e alimento 

 Clasificar os nutrientes en orgánicos e inorgánicos. 

 Explicar a importancia e funcións da auga no organismo 

 Indicar as funcións dos  minerais no noso organismo. 

 Coñecer os compoñentes orgánicos que forman los alimentos e as funcións de cada un. 

 Clasificar los alimentos segundo  os grupos aos que  pertencen e as funcións que desempeñan. 

 Saber ler e interpretar a roda e a pirámide alimentaria 

 Coñecer as características dunha dieta  equilibrada 

 Realizar cálculos nutricionais partindo de táboas de composición dos alimento, analizando a 
composición nutricional e o aporte enerxético dos alimentos.   
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 Describir  a anatomía e explicar o funcionamento dos sistemas e aparellos relacionados coas 
funcións de nutrición (dixestivo, respiratorio, excretor e circulatorio)   

 Coñecer o significado do   Índice de Masa Corporal . 

 Calcular o gasto enerxético diario en función de diversas  variables (idade, sexo, actividade) 
empregando índices e factores.  

 Calcular o balance hídrico diario e as necesidades de auga segundo diferentes supostos. 

 Describir las principales enfermedades relacionadas con los aparatos que intervienen en la 
función de nutrición. 

 Coñecer os factores de risco e as enfermedades relacionadas con una alimentación  e un estilo 
de vida inadecuados . 

 Adquirir hábitos de alimentación e actividade física adecuados. 

 Manexar material e reactivos de laboratorio para realizar análises de contido nutricional de 
diversos tipos de alimentos. 

 Comprender a información que achegan as etiquetas dos alimentos envasados. 

 Valorar a importancia da conservación dos alimentos  e explicar o fundamento dos principais 
métodos de conservación. 

 Adquirir hábitos de hixiene alimentaria. 
 
CONTIDOS 

 Nutrientes  e alimentos. Clasificación segundo natureza química e función. A roda dos 
alimentos. 

 A dieta. Características dunha dieta equilibrada. A pirámide alimentaria  

 Cálculos nutricionais. Interpretación de táboas de alimentos e etiquetas. 

 O  aparello dixestivo. Anatomía e fisioloxía. Dixestión e absorción. Enfermidades do aparello 
dixestivo. 

 O aparello respiratorio. Anatomía e fisioloxía. Enfermidades respiratorias. O tabaquismo. 

 Medida da capacidade respiratoria. 

 Demostración experimental da emisión de CO2 no aire espirado. 

 Elaboración dun modelo de caixa torácica e dos movementos de ventilación pulmonar. 

 El aparello circulatorio. Anatomía e fisioloxía. A circulación sanguínea. Trastornos circulatorios 
e enfermidades do sangue.  As análises de sangue e a súa interpretación. 

 Realización e observación dun frotis sanguíneo. 

 A excreción e o aparello urinario. Enfermidades debidas á alteración do funcionamento do 
aparello urinario.  

 Hábitos nutricionais, estilos de vida e saúde.  
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Describir as función da agua  e dos  minerais no noso organismo. 

 Enumerar os distintos nutrientes orgánicos e indicar as sús funcións , diferenciando a función 
enerxética, plástica e reguladora. 

 Identificar e citar alimentos plásticos (ricos en proteínas) enerxéticos (ricos en lípidos ou en 
carbohidratos) e reguladores (ricos en minerais, vitaminas ou fibra). 

 Citar las características  dunh  dieta equilibrada e  empregar a pirámide e a roda dos alimentos 
como guía para valorar se un menú ou unha dieta dada é equilibrada ou non.  

 Definir o índice de masa corporal , calculalo e valorar se se atopa dentro dos parámetros de peso 
adecuado ou non. 

 Calcular o contido nutricional e enerxético de distintos alimentos , menús ou dietas 
empregando táboas de composición de alimentos. 

 Calcular as necesidades enerxéticas dunha persoa , coñecendo a súa idade, peso, sexo  e 
patrón de actividade física habitual.  

 Recoñecer os distintos elementos do etiquetado alimentario e interpretar a información que achegan 
correctamente.  

 Recoñecer distintas formas de conservación  en alimentos comúns presentes en tendas e mercados. 
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 Sinalar boas e malas prácticas na manipulación e almacenaxe de alimentos. 

 Describir, identificar e localizar os diferentes órganos e aparellos relacionados cos procesos de nutrición. 

 Explicar os distintos tipos de procesos que sufre o alimento ao longo do seu percorrido polo tubo 
dixestivo. 

 Explicar o proceso de ventilación pulmonar  e definir a capacidade respiratoria. 

 Describir o percorrido dos gases respiratorios dende o aire ate as células e viceversa. 

 Explicar o funcionamento do aparello urinario. 

 Describir a circulación sanguínea maior e menor, diferenciando arterias, capilares e vease cámaras do 
corazón . 

 Citar os principais compoñentes do sangue, indicando a súa función. 

 Recoñecer os distintos tipos de células sanguíneas 

 Interpretar análises de sangue 

 Identificar la anatomía del aparato circulatorio.  

 Describir as principais enfermidades relacionadas cun mal funcionamento dos apararellos que 
interveñen na nutrición. 

 Sinalar bos e malos hábitos alimenticios  e identificar estilos de vida prexudiciais e beneficiosos 
para a saúde. 

 Citar factores de risco de enfermidades cardiovasculares e pulmonares e propoñer estratexias 
para a súa prevención 

 
 

5. TEMPORALIZACIÓN 
1º TRIMESTRE UNIDADES 1,2, 3,4 , 5 

2º TRIMESTRE UNIDADES 6,7,8, 

3º TRIMESTRE UNIDADES 9, 10,11 

 

6. METODOLOXÍA 
O principio metodolóxico básico  que nos vai guiar é o da ensinanza centrada nos alumnos, 
no que o profesor ten un papel de guía . Isto esixe avaliar previamente as características do 
alumnado, o seu nivel académico previo, intereses, estilos de aprendizaxe e motivacións. 
Con esta finalidade a principio de curso farase unha proba global de avaliación inicial de 
diagnóstico , deseñada especialmente para obter información sobre comprensión e 
expresión, manexo de procedementos matemáticos básicos, interpretación de información 
presentada en forma gráfica , estratexias para resolver problemas sinxelos de forma 
autónoma e capacidad para planificar unha tarefa.   
Os resultados da proba inicial e os datos obtidos  da observación sistemática do traballo dos 
alumnos as primeiras semanas confirmaron  o baixo nivel de competencia matemática e de 
comunicación , que son habituais no perfil de PDC, pero ademáis constatamos outros 
problemas entre os que destacan:  

-Falta de autoconfianza, pasividade, ausencia de autonomía e inicativa persoal  
-Baixo nivel no desempeño de traballo colaborativo, pouca interacción cos compañeiros, 
individualismo 
-Baixo nivel no emprego das T.I.C 
-Alta diversidade no grupo, a pesar de ser pouco numeroso 

 
Todo o antedito  incide na motivación e na capacidade de autoaprendizaxe, que se ve 
mermada considerablemente. As medidas metodolóxicas que imos tomar para mellorar 
todos eses aspectos  son as seguintes: 
 

 Utilizar a aprendizaxe dos contidos como vehículo para traballar o desenvolvemento e 
consolidación das competencias básicas .   
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 Empregar como recurso didáctico todo o que ofrece o entorno immediato, especialmente os 
espazos e elementos do instituto e do seu contorno 

 Secuenciar os contidos e crear actividades que faciliten a a posta en práctica inmediata dos 
contidos máis instrumentais . 

 Elaborar tarefas ou actividades específicas para avaliar ideas previas e motivar , para aplicalas 
en calquer momento, pero fundamentalmente cando se vai comezar un novo bloque de 
contidos   

 Facilitar a interacción co grupo e a reflexión sobre a súa aprendizaxe e o seu traballo persoal, 
pedindo aos alumnos que verbalicen e expliquen a toda a clase os resultados obtidos nas 
tarefas , a metodoloxía pola que  chegaron a eses resultados , as decisión que tomaron ou  as 
estratexias que adoptaron par resolver un problema concreto. 

 Conectar   coa realidade cotiá e coa actualidade  mediante actividades de lectura, análise e 
comentario de textos ou informacións en soporte audiovisual publicadas en xornais e outros 
medios de comunicación , para facilitar a transferencia de coñecementos a novas situacións 
e contextos, máis alá do ámbito da aula, e poñer de manifesto a relación ciencia-sociedade. 

 Relacionar e integrar os contidos dos diferentes ámbitos  que compoñen  esta  materia 

 Estimular o emprego dos procedementos e estratexias  instrumentais , apicándoos en 
distintas situacións  e distintos temas, priorizando aqueles  que teñan  un carácter máis  
práctico e máis posibilidades de seren aplicados  na vida cotiá, persoal ou laboral. 

 Promover a autoaprendizaxe e o traballo colaborativo, programando tarefas en equipo . 

 Empregar as novas tecnoloxías para facilitar a comprensión de contidos e para a facilitar 
interacción e a autoaprendizaxe. 

 
 

7. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
Os programas de diversificación curricular constitúen en si mesmos   unha medida específica para 
atender á diversidade . Ainda así , e pese a tratarse de grupos pouco numerosos, os alumnos que 
cursan estes programas poden ter  unhas características moi variadas no que se refire  a traxectoria 
académica, capacidades, persoalidade, dificultades ou estilos de aprendizaxe,etc,    polo que as 
medidas de  atención á diversidade dentro destes grupos son  imprescindibles.   
Empregaranse as seguintes estratexias: 

 Atención persoalizada 

 Proposta de tarefas e probas de avaliación variadas e formuladas con diferentes niveis de 
dificultade ou complexidade 

 Proposta de traballos de ampliación de coñecementos 

 Deseño de tarefas para reforzo de aprendizaxes, persoalizadas para cada alumno, tendo en 
conta as dificultades e estilos  de aprendizaxe  de cada un. 

 

8. AVALIACIÓN 

a) Criterios mínimos esixibles 
 Resolver correctamente operacións simples e combinadas con números naturais, enteiros, 
decimais e fraccións, aplicando as propiedades e as normas de  xerarquía das mesmas . 

 Aproximar números por redondeo  

 Resolver problemas numéricos e expresar as operacións a realizar en forma dunha única 
expresión matemática , aplicando correctamente os criterios de xerarquía e as propiedades 

 Empregar e interpretar correctamente os símbolos de operadores matemáticos, de igualdade, 
maior e menor, parénteses e corchetes. 

 Situar números dados na recta numérica, comparalos , identificar o número oposto a un dado e 
calcular o valor absoluto. 

 Indicar e recoñecer múltiplos e divisores dun número dado 
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 Buscar divisores dun número dado aplicando os criterios de divisibilidade e a factorización. 
Expresar números como producto dos seus factores primos. 

 Calcular M.C.M e m.c.m de dous ou máis números 

 Resolver problemas  relacionados con múltiplos e divisores 

 Manexar correctamente os distintos instrumentos de medida e o Sistema Internacional de 
unidades, expresando os resultados con corrección   

 Interconvertir distintas unidades da mesma magnitude. 

 Empregar correctamente a notación científica 

 Expresar cantidades relativas en forma  de decimal, de fracción e porcentaxe. Calcular 
porcentaxes e aumentos e diminucións porcentuais.  

 Identificar relacións de proporcionalidade  directa e inversa. Resolver problemas de 
proporcionalidade  mediante reglas de tres. 

 Expresar escalas de planos, mapas, ou modelos en forma gráfica e numérica. 

 Resolver problemas de conversión de escalas en mapas ou planos . 

 Orientar e interpretar correctamente un mapa topográfico, localizando calquera punto polas 
súas coordenadas, identificando os seus elementos e símbolos e recoñecendo distintas formas 
de relevo. 

 Empregar o teorema de Pitágoras para resolver problemas  xeométricos 

 Calcular perímetros e áreas de figuras planas regulares e irregulares. Calcular superficies e 
volumes de figuras tridimensionais regulares 

 Medir ángulos e realizar correctamente operacións  con eles. 

 Traducir expresións  en linguaxe común  á linguaxe alxebraica. 

 Realizar operacións básicas con expresións alxebraicas. 

 Resolver ecuacións e problemas de ecuacións   de 1º grao cunha incógnita  

 Identificar e diferenciar os distintos tipos de variables estatísticas (cuantitativas discretas e 
continuas, cualitativas). 

 Organizar datos   en táboas de frecuencias absolutas e relativas e representalos gráficamente 
escollendo a gráfica máis adecuada en cada caso. 

 Calcular a media aritmética, mediana e a moda  a partir de táboas de frecuencias ou de 
representacións gráficas. Calcular medias ponderadas. 

 Elaborar e interpretar distintos tipos de gráficas estatísticas (liñas, diagramas de barras, 
histogramas , diagramas de sectores, pictogramas) 

 Calcular ou medir masas, volumes e densidades de distintos corpos(sólidos regulares e 
irregulares, líquidos ou gases), empregando os instrumentos adecuados. 

 Expresar as medidas en unidades do S.I., tanto en forma complexa como incomplexa,  
empregando a notación científica cando sexa necesario. 

 Resolver problemas de densidade. 

 Recoñecer e explicar distintas formas de transferencia de calor 

 Utilizar a teoría cinético- molecular da materia para explicar os distintos estados de agregación, 
os cambios de volume e densidade , os cambios de temperatura e o fenómeno da difusión.  

 Recoñecer e explicar diferentes cambios físicos na materia  e nos procesos do entorno. 

 Manexar distintas escalas de temperatura 

 Manexar correctamente claves dicotómicas para a clasificación de seres vivos, minerais e 
rochas. 

 Citar as principais rochas do entorno e recoñecelas de visu. 

 Describir e diferenciar os distintos corpos do Sistema Solar e explicar os movementos dos 
mesmos. 

 Situar á Terra no Sistema Solar, describir os distintos tipos de movemento do noso planeta e 
relacionalos coa medida do tempo. Relacionar a sucesión día- noite e a estacionalidade cos 
citados movementos. 

 Describir o comportamenteo do sistema Terra-Lúa, explicando a sucesión das fases lunares, os 
eclpses e as mareas. 

 Saber interpretar unha táboa de mareas . 
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 Describir as características, composición e estructura da atmosfera, hidrosfera e xeosfera. 

 Explicar a distribución da auga na Terra e o ciclo hidrolóxico. 

 Citar as principais fontes de contaminación da atmosfera e hidrosfera, explicando os seus 
efectos  na saúde e nos ecosistemas. 

 Explicar en que consiste o efecto invernadeiro, citando os principais gases que o producen, e 
explicar as causas e consecuencias do incremento de gases invernadeiro. 

 Ser capaz de propoñer estratexias para corrixir ou minimizar os problemas ambientais, como a 
cotaminación, a escasez de recursos hídricos e minerais. 

 Interpretar mapas meteorolóxicos, diagramas climáticos  e hidrogramas. 

 Definir o concepto de ser vivo baseándose nas súas capacidades. 

 Definir o concepto de célula  empregando os postulados da teoría celular. 

 Describir os niveis de organización dos seres vivos. 

 Diferenciar os modos de nutrición autótrofa e heterótrofa  e os modos de vida  e plans corporais 
animal e vexetal. 

 Describir as partes dunha planta fanerógama indicando a súa función. 

 Diferenciar os modos de reproducción sexual e asexual e poñer exemplos de cada un. 

 Manexar correctamente o microscopio e elaborar preparacións sinxelas. 

 Coñecer as características principais de cada un dos 5 reinos de seres vivos  e clasificar un 
organismo dado no seu reino correspondente. 

 Coñecer as características principais dos distintos Phyla de animais, e ser capaz de identificar 
Moluscos, Artrópodos, e as 5 clases de Vertebrados. 

 Explicar as bases do sistema de taxonomía e nomenclatura dos seres vivos 

 Localizar e describir anatómicamente os distintos sistemas , aparellos e órganos relacionados 
coa nutrición humana. 

 Diferenciar nutriente e alimento . Clasificar os alimentos máis comúns  empregando os criterios 
da roda dos alimentos 

 Saber manexar táboas de composición dos alimentos e cálculos do contido nutricional  e aporte 
enerxético. 

 Aplicar os criterios dunha dieta equilibrada e manexar a roda e a pirámide alimentaria para 
valorar a idoneidade dunha dieta  ou dun menú. 

 Calcular o índice de masa corporal e coñecer o seu significado. 

 Calcular o gasto enerxético diario dunha persoa, coñecendo  a súa idade, sexo e nivel de 
actividade. 

 Citar enfermidades relacionadas cos estilos de vida e hábitos alimentarios inadecuados. 
 

b)Instrumentos e procedementos 
-Observación sistemática e análisie de tarefas 

• Participación nas actividades da aula e nas actividades complementarias , como debates, 
postas en común, traballo no laboratorio, saídas de campo, etc  que son un momento 
privilexiado para a avaliación de actitudes, autonomía e iniciativa persoal, coidado dos 
materiais e instalación do centro, responsabilidade e implicación no traballo en equipo, 
capacidade para planificar unha serie de accións para conseguir o fin proposto, expresión 
oral, etc.  

• Traballo, interese  orde e solidariedade dentro do grupo: hábitos de traballo persoal, 
finalización das tarefas a tempo , actitudes de iniciativa, predisposición á colaboración, etc.  

• Caderno de clase, no que o alumno toma apuntes,ou escribe as actividades e exercicios 
propostos. 

 
-Análise das produccións dos alumnos 

 Informes de prácticas de laboratorio ou de campo 
 Reportaxes sobre as saídas  e visitas   
 Proxectos de traballo obrigatorios 
 Presentacións orais 
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 Participación como autor de entradas ou comentarios no blog de alumnos 
 Comentario de textos 
 Resumes e esquemas 

 
-Intercambios orais  

 Diálogos. 
 Debates. 
 Puestas en común. 
 Exposición oral de traballos e tarefas 
 Controis orais en clase 

 
-Probas escritas 

 Probas en equipo , para a resolución de problemas maís ou menos complexos e abertos, 
nas que os alumnos poderán dispoñer de acceso a algunhas fontes de información (libros, 
diccionarios, internet..) 

 Probas individuais  para valorar conceptos e procedementos. Estes exames poderán  
conter  formatos diferentes de pregunta: elaborar e/ou interpretar esquemas, diagramas 
ou gráficas , cuestións de resposta curta que impliquen algún tipo de razonamento, a 
necesidade de argumentar ou xustificar a resposta ou o establecemento de interrelacións ,  
preguntas tipo test de resposta única ou múltiple, definicións, asociación de conceptos , 
etc.  Con elas podemos medir a aprendizaxe de conceptos, feitos e procedementos, a 
memorización de datos importantes, o nivel de razoamento, etc. 

 Resolución de exercicios e problemas. 
 Controis escritos en clase 
 

- Traballos  voluntarios , propostos polo profesor o ou polos propios alumnos, de forma individual 
ou en pequeño grupo . Polo seu carácter , non poderán contar na avaliación global do trimestre de 
forma negativa; o alumno ou alumnos obterán unha puntuación positiva  sempre e cando estea 
realizado cun mínimo de calidade.  

 

c) Criterios de cualificación 
Os alumnos superarán a materia cando a nota global de cada trimestre o período de avaliación sexa 
como mínimo de 5 puntos sobre 10. 
A  nota obterase da media ponderada dos seguintes aspectos: 

 % Nota global 

1.Conceptos e procedementos Notas numéricas obtidas 
en:   

90 

a) Traballos obrigatorios , exercicios, 
informes,notas de clase (controis orais ou escritos) 

20 

b) Probas escritas (exames) 70 

2.Actitudes : valoración (expresada cunha escala numérica 
de 0 a 10 e recollida en táboas de control) de hábitos de 
traballo, comportamento xeral, grao de absentismo 
inxustificado, puntualidade na entrega de tarefas, 
participación activa na clase, iniciativa, coidado de materiais 
e instalacións, interese por participar en actividades 
complementarias ou extraescolares, colaboración no 
traballo en grupo,  caderno, etc) 

   10 
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3.Traballos voluntarios Poderán subir a nota global 
nun punto como máximo 

Os alumnos que non superen unha avaliación , recibirán tarefas e actividades de reforzo que incidan 
naqueles contidos nos que presentaron máis dificultades. Nalgúns casos poderán tamén optar a unha 
proba escrita de recuperación, na que se avaliarán todos os contidos do trimestre correspondente. 
 
Nota de final de curso 
 Considerarase superada a materia cando o alumno obteña unha cualificación global mínima de 5 
puntos sobre 10. Posto que aplicamos o principio da avaliación continua, e que os contidos máis 
instrumentais e procedementais están presentes transversalmente en todas as unidades didácticas, a 
contribución de cada unha das tres avaliacións trimestrais á cualificación global de final de curso será 
a seguinte: 
 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

25 % 35% 40% 

Aqueles alumnos que obteñan nota global  inferior a 5, terán dereito a un exame final global, 
baseado nos mínimos esixibles . Para acadar o aprobado deberán obter nesta proba un mínimo de  
4,5  puntos, dado que non se avalían actitudes. 

 
9.PLANO DE LECTURA E USO DAS TIC 
Boa parte das tarefas  que se van propoñer aos alumnos requerirán do emprego de ferramentas 
baseadas nas TIC entre as cales salientamos: 

 Manexo de buscadores para a percura de información na internet 

 Uso de procesadores de texto, programas para crear presentacións de diapositivas, edición 
de imaxes ou follas de cálculo . 

 Uso de aplicacións matemáticas como Wiris e Geogebra (especialmente para o traballo con 
álxebra e funcións) 

 Creación  dun blog de aula no que os alumnos poderán participar publicando os seus 
traballos  e comentando o publicado polos compañeiros. 

 Creación dun blog da asignatura que funcionará a modo de  diario das clases e no que se  
publicarán resumes dos contidos  e actividades de cada semana, proporanse  pequenas 
tarefas de indagación e  proporcionaranse ligazóns a diversos recursos na internet ( 
audiovisuais, animacións, interactivos, artigos  de interese, páxinas web sobre bioloxía e 
ciencia en xeral, etc.) 

 Uso do correo electrónico para entregar tarefas e consultar dúbidas 
 
O plan lector centrarase na  análise e comentario de textos curtos procedentes de fontes diversas 
(libros de divulgación científica, artigos , novas e reportaxes). Cada semana farase alomenos unha 
lectura comentada na aula e outra parte destas actividades canalizaranse a traveso do blog de aula  e 
da aula virtual (lectura e comentario de posts) 
 
Obxectivos: 

• Mellorar  a comprensión lectora 
• Desenvolver autonomía para buscar información e seleccionar aquela que é relevante para o 

obxectivo  ou fin proposto, valorando a fiabilidade ou rigor da fonte. 
• Ampliar vocabulario   e familiarizarse coa  terminoloxía científica . 
• Mellorar a ortografía e a expresión oral e escrita. 
• Contribuir a que se habitúen a ler a prensa. 
• Fomentar  o uso da biblioteca e das TIC. 
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Características dos textos e criterios de selección: 
A tipoloxía dos textos, así como as fontes das que procedan  será variada: noticias, artigos, 
entrevistas, ensaios de divulgación científica, obras de ficción , etc tomados de páxinas web, xornais , 
revistas, libros de divulgación, etc.  
Os textos escolleranse en función de:  

• O  grao de adecuación ao nivel dos alumnos  
• Relación máis ou menos directa cos ámbitos da saúde e do medio ambiente, cos  métodos e 

valores propios da ciencia, coa historia da ciencia  ou coas relacións ciencia-sociedade.  
 
Desenvolvemento 
a) Lecturas comúns .  
Neste caso todos os alumnos  lerán os mesmos textos como unha actividade máis da clase ou como 
tarefa para casa (preavaliación, introducción, desenvolvemento, reforzo, ampliación, avaliación) . 
Os textos terán pouca extensión e estarán relacionados cos contidos da materia que se estean 
traballando nese momento. Procurarase que nos exames, algunha das preguntas estea basada nun 
pequeno texto.  
 
b) Lecturas complementarias voluntarias 
Poderán ser propostas pola profesora ou polos propios alumnos interesados a traveso dos blogues 
ou da aula virtual. Estas actividades constituirán  unha das ferramentas fundamentais  tanto para   
atender á diversidade como  para facilitar a conexión os contidos desenvolvidos nas clases coa 
realidade persoal ou social, polo que a fonte dos textos serán na maioría dos casos os medios de 
comunicación e publicacións recientes . Tamén se proporá a lectura de algún libro de divulgación 
científica ou obra literaria  con temática relacionada coa ciencia,adecuado ao nivel dos alumnos. Este 
tipo de actividades poderán contribuir ao redondeo da nota trimestral á alza ou, nalgúns casos , a 
subir a nota  trimestral. 

 

10. MATERIAIS E RECURSOS 
Libro de texto do alumno :  

 Ámbito Científico-Tecnológico. Cualificación Profesional Inicial. Ed. EDITEX, 2010. 

ISBN:978-84-9771-558-4 
 Libros auxiliares: 

 Diversificación curricular ámbito Científico-Tecnológico 3º ESO. Ed. SM 

 Diversificación I ámbito científico-tecnológico .Ed. Editex (Edición 2011)  
 ISBN: 9788497719902  

 Material xeral de laboratorio e de campo: reactivos químicos, instrumentos para a toma de 

mostras, instrumentos de medida, microscopios e lupas, recipientes para mostras, etc. 

 Coleccións de rochas e minerais 

 Aula con acceso a internet e proxector multimedia 

 Aula TIC con pizarra dixital e computadores para os alumnos 

 Laboratorios de bioloxía, xeoloxía e química 

 Biblioteca 

 Mapas topográficos 

 Guías de campo (zooloxía, botánica, minerais e rochas) 

 Material de debuxo e calculadoras 

 Recursos audiovisuais e multimedia (vídeos, presentación de diapositivas, podcasts, 

animacións, webs e aplicación interactivas, etc. 

 

 
12. PROPOSTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES 
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 Charla sobre doazón e transplantes a cargo da Oficina de coordenación de transplantes de 

Galicia 

 Saída á ribeira do río Zamáns-Miñor para avaliar o risco de inundación mediante a análise de 

distintos factores de risco (alteración das ribeiras, vertedoiros de residuos sólidos, 

deforestación, obras públicas ou privadas que poidan alterar a dinámica da corrente, etc) 
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PROGRAMACIÓN 
ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO PDC 4º ESO 
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OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

A Educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades 

que lles permitan: 

 

a) Asumir responsabelmente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 

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 os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas outras persoas, 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 da 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 estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes 

que realizaron achegas importantes a cultura e sociedade galega ou a outras culturas 

do mundo. 
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k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 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 mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico 

e artístico de Galicia, participar na súa conservación e 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. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para a mantenza da nosa identidade. 
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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.  

ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO. 

4º  CURSO 
 

 A orde do 30 de xullo de 2007 (DOG, 21.08.07) regula os na ESO, como unha das 

medidas de atención a diversidade.  

O ámbito científico técnico do programas de diversificación curricular incluirá 

elementos formativos seleccionados entre os obxectivos e contidos curriculares 

correspondentes ao terceiro curso da etapa das materias de matemáticas, bioloxía e 

xeoloxía e física e química. A selección destes elementos formativos realizarase tendo en 

conta o seu carácter nuclear, a súa relevancia social e cultural, a súa funcionalidade e a súa 

capacidade para facilitar o desenvolvemento das competencias básicas e a consecución dos 

obxectivos xerais da etapa. 

Consonte a devandita orde, “os programas de diversificación curricular, como 

medida excepcional de atención á diversidade, deben recoller un tratamento distinto dos 

contidos que integran, de forma xeral, o currículo. Como criterio básico estará a 

determinación dos contidos nucleares ou fundamentais do currículo, aqueles que resultan 

imprescindibles para aprendizaxes posteriores e que contribúen ao desenvolvemento das 

competencias básicas. Na súa estrutura, que supera a presentación disciplinar, procurarase a 

integración das distintas materias arredor de unidades ou bloques, cunha dimensión 

globalizadora ou interdisciplinar. 

O referente serán os obxectivos xerais da etapa e as competencias básicas. Fomentarase a 

participación activa do alumnado, tanto de xeito individual como no traballo en grupo. 

Incidirase na procura de que o alumnado sexa capaz de aprender a aprender e de aumentar 

o grao de autonomía persoal”. 

Os referentes fundamentais para avaliar as aprendizaxes do alumnado que curse un 

programa de diversificación curricular serán as competencias básicas e os obxectivos xerais 

da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios de avaliación específicos 

establecidos para cada ámbito do programa e para as materias que curse cada alumna ou 

alumno. 
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Programación 

1. A programación inclúe 

a) Obxectivos. 

b) Proposta de contidos e a súa contribución á consecución das competencias 

básicas. 

c) Liñas metodolóxicas. 

d) Avaliación inicial. 

e) Criterios de avaliación do alumnado. 

f) Criterios de cualificación do alumnado. 

g) Atención aos alumnos coa materia pendente. 

 

A carga lectiva semanal do ámbito científico técnico do cuarto curso do programa de 

diversificación curricular de será de oito horas. 

Como material de apoio  alumnas e alumnos traballarán co libro de texto: 

 

Ámbito científicotécnico 

Editex 

ISBN9788497715584 
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A. OBXECTIVOS 

 

A ensinanza do 4º curso do Ámbito Científico Técnico terá como obxectivo o 
desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1. Comprender e utilizar as estratexias e conceptos básicos das ciencias da natureza 
para interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar as 
repercusións dos desenvolvementos científico e das aplicacións tecnolóxicas. 

2. Aplicar, na resolución de problemas e en sinxelas investigacións, estratexias 
coherentes cos procedementos das ciencias, tales como a discusión do interese dos 
problemas propostos, a formulación de hipótese, a elaboración de estratexias de 
resolución e de deseños experimentais, a análise de resultados, a consideración de 
aplicacións e repercusións do estudio realizado e a busca de coherencia global. 

3. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando diferentes 
linguaxes como oral, escrito, gráfico, icónico, multimedia, etc.; con propiedade, así 
como comunicar a outros argumentacións e explicacións empregando os 
coñecementos científicos. 

4. Buscar e seleccionar información sobre temas científicos utilizando diferentes 
fontes e medios e empregala, valorando o seu contido, para fundamentar e orientar 
os traballos sobre temas científicos, o medio ambiente e contrastar as opinións 
persoais. 

5. Desenvolver hábitos favorábeis á promoción da saúde persoal e comunitaria en 
ámbitos como alimentación, hixiene e sexualidade, facilitando estratexias que 
permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos relacionados co 
consumo, coas drogodependencias e coa transmisión de enfermidades. 

6. Comprender a importancia de utilizar os coñecementos provenientes das ciencias 
da natureza para satisfacer as necesidades humanas e participar na necesaria toma 
de decisións en torno a problemas locais e globais aos que nos enfrontamos. 

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento científico para analizar, 
individualmente ou en grupo, cuestións relacionadas coa ciencia, a tecnoloxía e a 
sociedade.Coñecer e valorar os problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade 
en relación á sobreexplotación dos recursos, as diferenzas entre países desenvolvidos 
e non, e a necesidade de busca e aplicación de medidas, para avanzar cara ao logro 
dun futuro sostible. 

8. Valorar o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza así como as súas 
contribucións ao pensamento humano ao longo da historia, apreciando os grandes 
debates superadores de dogmatismos e as revolucións científicas que marcaron a 
evolución cultural da humanidade e as súas condicións de vida. 

 

9. Ser quen de buscar e de utilizar o coñecemento científico propio, planificando de 
forma autónoma a acción e posta en práctica das actividades de aprendizaxe, e de 
utilizar uns criterios de avaliación para autocorrixirse no caso en que sexa necesario. 
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10. Incorporar á linguaxe habitual os modos de argumentación e as formas de 
expresión matemática (numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, probabilística, etc. ), 
tanto nas situacións que se suscitan na vida cotiá como nas procedentes dos ámbitos 
matemático ou científico, co obxecto de mellorar a comunicación e promover a 
reflexión sobre as propias actuacións. 

11. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: 
utilizar procedementos de medida, técnicas de recollida e análise de datos, empregar 
a clase de número e a notación máis adecuada para representalos e realizar o cálculo 
máis apropiado a cada situación. 

12. Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, 
cálculos, etc.) presentes nos medios de comunicación, Internet, publicidade ou 
outras fontes de información, analizar criticamente as funcións que desempeñan 
estes elementos matemáticos e valorar se a súa achega mellora a comprensión das 
mensaxes. 

13. Identificar, describir, representar e cuantificar as formas e relacións espaciais que 
se presentan na vida cotiá, en contextos científicos e artísticos, analizar as 
propiedades e relacións xeométricas implicadas, valorar a súa compoñente estética e 
estimular a creatividade e a imaxinación. 

14. Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, 
ordenadores, etc.) para realizar cálculos numéricos ou alxébricos, comprobar 
propiedades xeométricas, buscar, tratar, representar e transmitir informacións de 
índole diversa e como axuda na aprendizaxe. 

15. Fortalecer a capacidade de razoamento, actuando ante os problemas que se 
suscitan na vida cotiá de acordo con modos propios da actividade matemática, tales 
como a exploración sistemática de alternativas, o preguntas ante as apreciacións 
intuitivas, a flexibilidade para modificar o punto de vista, a precisión na linguaxe, a 
xustificación dos razoamentos, a perseveranza na procura de solucións ou a 
necesidade da súa verificación. 

16. Formular e resolver problemas matemáticos ou procedentes doutras ámbitos, 
individualmente ou en grupo, empregando distintos recursos e instrumentos, 
valorando a conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos 
resultados obtidos e mostrando unha actitude positiva e confianza na propia 
capacidade. 

17. Integrar os coñecementos matemáticos na bagaxe cultural propia, en conxunción 
cos saberes que se van adquirindo desde as distintas áreas e aplicalos para analizar e 
valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medio 
ambiente, a saúde, o consumo, a igualdade de xénero ou a convivencia pacífica. 

18. Valorar as Matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto 
de vista histórico, apreciando a súa contribución ao desenvolvemento da sociedade 
actual. 
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B: PROPOSTA DE CONTIDOS.    CONTRIBUCIÓN Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

O primeiro bloque recolle os contidos, procedementais e actitudinais, relacionados 
co xeito de construír a ciencia e de transmitir as experiencias e o coñecemento científico. 
Estes contidos teñen un papel transversal, xa que se relacionan con todos os bloques e 
deberán desenvolverse da forma máis integrada posible co conxunto dos contidos de cada 
curso. Os contidos dos catro bloques foron seleccionados dos correspondentes ao terceiro 
curso da etapa das materias de matemáticas, bioloxía e xeoloxía e física e química, segundo 
os criterios estabelecidos na orde do 30 de xullo de 2007 (DOG, 21.08.07). 

Bloque 1. Contidos Comúns 

- Planificación e utilización de estratexias na resolución de problemas, tales como o 
reconto exhaustivo, a indución ou a procura de problemas afíns, e comprobación do 
axuste da solución á situación suscitada. 

- Descrición verbal de relacións cuantitativas e espaciais e procedementos de 
resolución utilizando a terminoloxía precisa. 

- Interpretación de mensaxes que conteñan informacións de carácter cuantitativo ou 
simbólico ou sobre elementos ou relacións espaciais. 

- Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender as relacións 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

- Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas e na mellora das 
atopadas. 

- Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en 
equipo, mantendo actitudes favorábeis de participación e dialogo. 

- Utilización de ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico, as representacións funcionais e a comprensión de 
propiedades xeométricas 

- Busca de información e lectura de textos sobre acontecementos e persoas 
relacionadas coas matemáticas ao longo da historia. 

- Utilización de estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 
sinxelas investigacións para a resolución de situacións problema, discusión do seu 
interese, identificación de variábeis que interveñen, formulación dalgunha hipótese 
de traballo, seguimento dunha planificación na posta en práctica, recollida 
organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación das conclusión. 

 

- Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico utilizando 
as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

- Interpretación de información de carácter científico coa axuda de modelos axeitados 
e utilización desta información para formarse unha opinión propia e expresarse 
axeitadamente, coa axuda das tecnoloxías da comunicación e da información e 
outras fontes. 
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- Valoración das achegas das ciencias da natureza ao longo da historia, para dar 
resposta ás necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa 
existencia, así como para apreciar e gozar da diversidade natural e cultural, 
participando na súa conservación, protección e mellora. 

- Asimilar as diferenzas sociais derivadas do desigual reparto da riqueza no mundo, 
que provoca unhas condicións de enorme desvantaxe en aspectos de saúde e medio 
ambiente dos países pobres con respecto dos ricos. 

- Posta en práctica correcta dos procedementos experimentais e respecto polas 
normas de seguridade 

Bloque 2. O noso corpo 

- Identificación dos niveis de organización do corpo humano : aparatos, sistemas, 
órganos, tecidos e células. 

- Valoración da saúde e identificación dos factores que condicionan a saúde e a 
enfermidade. Importancia dos hábitos de vida saudábel e o coñecemento dos 
factores de risco (alcol, tabaco, estupefacientes...) 

- Coñecemento de varios tipos de enfermidades: conxénitas, hereditarias, crónicas, 
deficitarias e infecciosas. 

- Recoñecemento da actuación do sistema inmunitario nun caso concreto (a gripe, 
unha enfermidade bacteriana, as alerxias...).Valoración da aplicación das vacinas, os 
transplantes, a doazón de órganos e as novas terapias con células nai. 

- Análise dunha situación a partir do estudo das características dunha gráfica: a 
temperatura corporal durante unha enfermidade 

- Interpretación de gráficas de procesos fisiolóxicos e utilización da información que 
proporcionan, mantendo unha actitude crítica na súa análise. 

- Formulación de conxecturas sobre a saúdo dunha persoa a partir da información 
proporcionada por unha gráfica estatística. 

- Aproximación a unha definición de sexualidade. Recoñecemento da diversidade de 
sexo.  

- Diferenciación entre sexualidade e reprodución. Valoración dos cambios físicos e 
psíquicos na adolescencia. Breve referencia aos cambios hormonais. Métodos 
anticonceptivos. 

- Caracterización dos aparellos reprodutores masculino e feminino así como dos 
gametos, óvulo e espermatozoide. O ciclo menstrual. Identificación da fecundación, 
embarazo e parto cunha breve aproximación ao embrión e ao feto. Recoñecemento 
e valoración dos novos métodos de reprodución asistida. 

- A información xenética. Ácidos nucleicos, concepto de xene. A biotecnoloxía, 
enxeñaría xenética, alimentos transxénicos, clonación. 
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- A herdanza xenética e a transmisión de caracteres. A herdanza mendeliana. Árbores 
xenealóxicos. Herdanza dos grupos sanguíneos. Herdanza ligada ao sexo. Herdanza 
do sexo. 

- Formulación de conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa 
unha gráfica, unha táboa de valores 

- Procura e selección de información sobre as enfermidades de transmisión sexual e 
valoración da saúde e hixiene sexual. 

- Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos da vida cotiá, 
do ámbitos científico e do mundo físico. 

- Realización de diagramas e esquemas que axuden a dar unha visión global e 
integradora de todos os aparatos e procesos que interveñen na nutrición. 

- Caracterización de mestura e substancia pura. Identificación de substancias puras a 
través das súas propiedades características. Planificación e elección experimental das 
técnicas de separación de substancias máis axeitadas. Valoración do uso das técnicas 
de separación de substancias en mesturas para o desenvolvemento da vida e para a 
obtención de recursos. 

- Identificación de disolucións, dos seus compoñentes, caracterización da súa 
composición mediante as diferentes formas de expresar a concentración das 
substancias. Preparación de disolucións de concentración coñecida. Importancia das 
disolucións en produtos de consumo habitual e repercusións sobre a saúde das 
persoas e o medio ambiente. 

- Diferenciación entre alimento e nutrinte recoñecendo os principios inmediatos 
necesarios para o ser humano:proteínas, glícidos, graxas, sales minerais,vitaminas e 
auga. 

- Recoñecemento dos pasos que segue o alimento dende que se inxire ata que se 
absorbe no aparello dixestivo. 

 

- Análise de dietas e hábitos saudábeis na alimentación, destacando a importancia 
dunha dieta equilibrada.Identificación das principais enfermidades e trastornos da 
conduta alimentaria.Valoración da alimentación e a saúde. 

- Os números racionais. Números decimais e fraccións. Transformación de fraccións en 
decimais e viceversa. Utilización das diferentes formas de representación para 
interpretar e comunicar información da maneira máis precisa. 

- Operacións con fraccións e decimais. Cálculo. Cálculo aproximado e redondeo.  

Bloque 3. O noso contorno 

 Caracterización dos elementos químicos. 

 Identificación dos compoñentes estruturais da materia: átomos, moléculas e ións. 

 Comparación de substancias con estruturas de átomos libres, moleculares e 
xigantes. Relación entre a estrutura e as súas propiedades. 
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 Aproximación cualitativa á radioactividade e aos efectos das radiacións ionizantes 
sobre a saúde e o medio ambiente. Importancia dos isótopos na investigación 
científica e médica. Valoración de medidas preventivas e protectoras. 

 Recoñecemento da dependencia humana dos recursos naturais e da importancia 
fundamental da súa xestión sostible. Análise e valoración do uso cotiá de recursos 
básicos (produción e consumo de enerxía, o uso da auga e do aire) e a produción 
de residuos e o seu tratamento. Utilización de técnicas sinxelas para coñecer o 
grao de contaminación e depuración do aire e da auga. 

 Procura de información acerca dalgúns dos problemas medio ambientais globais, 
elaboración de informes e exposicións de resultados utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación e o Tratado de Kioto. Aproximación ao concepto 
de sostebilidade. 

 Planificación e posta en práctica dunha actuación para potenciar o 
desenvolvemento sostible no medio máis próximo. Valoración dos resultados. 

 Estudio experimental cualitativo das relacións entre a presión, o volume e a 
temperatura dos gases. Interpretación destas magnitudes. 

 Interpretación dos cambios de estado, a difusión e a dilatación, así como da 
diferenza entre mestura e substancia pura. 

 Caracterización do cambio físico e químico. Diferenciación experimental entre 
substancias simples e compostas. 

 Realización experimental dalgunhas transformacións químicas sinxelas. Reaccións 
de combustión.  

 Procura, selección de información e análise crítico sobre os beneficios e riscos da 
fabricación e uso dalgún material de uso cotiá. Estimación do impacto ambiental 
das reaccións de combustión. 

 Potencias de expoñente enteiro. Significado e uso. A súa aplicación para a 
expresión de números moi grandes e moi pequenos. Operacións con números 
expresados en notación científica. Aplicación a problemas extraídos do ámbito 
científico. Uso da calculadora. 

Bloque 4. O noso planeta 

 A actividade xeolóxica do planeta.  A valor interna do planeta. A tectónica de placas. 
Vulcanismo e terremotos. Dorsais oceánicas e zonas de subducción. Oroxenia. 

 Historia da Terra. Idade da Terra. Os fósiles. 

 Minerais e rochas: recoñecemento dos minerais e rochas máis característicos e dos 
máis abundantes no Val Miñor. 

 Análise da paisaxe como resultado da acción conxunta dos fenómenos naturais e a 
intervención humana. Uso de mapas topográficos sinxelos para a súa lectura e 
interpretación. 
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 Identificación mediante imaxes e/ou observacións de campo da acción dos 
diferentes axentes xeolóxicos externos sobre as rochas e a paisaxe: a 
meteorización, os torrentes, as augas subterráneas, os ríos, o mar, o xeo e o vento. 
Identificación do papel dos axentes internos na formación do relevo. 

 Recoñecemento da formación de sedimentos a partires dos fenómenos descritos 
anteriormente e a súa posterior transformación en rochas sedimentarias. A orixe do 
carbón, o petróleo e o gas natural e valoración do seu uso e esgotamento. 

 Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita. Sistemas de 
dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución por diferentes métodos 

 Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións, sistemas e outros 
métodos persoais.  

 Valoración da precisión, simplicidade e utilidade da linguaxe alxébrica para resolver 
diferentes situacións da vida cotiá, dos ámbitos social e científico e do mundo físico. 

 Representacións xeométricas. Poliedros, poliedros regulares.  

 Coordenadas xeográficas e fusos horarios. Interpretación de mapas e resolución de 
problemas asociados. 

 Curiosidade e interese por investigar sobre formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

 

 Media, moda e mediana. Significado, cálculo e aplicacións. 

 Construción da gráfica adecuada á natureza dos datos e ao obxectivo desexado, para 
o mellor coñecemento dun fenómeno procedente do medio físico. 

 Planificación individual ou colectiva do proceso para a elaboración dun estudo 
estatístico sobre un fenómeno da realidade. 

 Análise da dispersión: rango e desviación típica. Interpretación conxunta da media e 
a desviación típica. 

 Coñecemento da diversidade biolóxica, as funcións dos seres vivos, a súa clasificación 
A evolución biolóxica. Darwin, o neodarwinismo e o Equilibrio puntuado. Evolución 
da especie humana.  

Contribución á adquisición das competencias básicas. 

O ámbito científico técnico de diversificación curricular contribúe a consecución das oito 
competencias básicas. Polas características de seu, esta materia achega ás competencias 
básicas: 

 En comunicación lingüística. Uso dunha terminoloxía formal rigorosa e concreta. 
Familiarización coa terminoloxía científica. Lectura de textos científicos e redacción 
de pequenos informes sobre o propio traballo. 
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 En competencia matemática. É unha das bases da materia co emprego de todas as 
ferramentas matemáticas recollidas no currículo de ESO, aritmética, álxebra, inicio do 
cálculo, xeometría e estatística. 

 En coñecemento e a interacción co mundo físico. É outra das bases da materia: 
definir problemas, resolvelos, deseñar investigacións, elaborar solucións, analizar 
resultados, comunicalos. Coñecer o propio corpo e a súa relación coas demais, cos 
outros seres vivos e co seu contorno físico. 

 En competencia dixital. Búscase a capacidade de busca, selección e emprego de 
información de medios dixitais. 

 En competencia social e cidadá. Favorece o traballo en grupo e actitudes como a 
cooperación a solidariedade e o pracer polo traballo ben feito. 

 En competencia cultural e artística. Resáltase a achega das ciencias, as matemáticas e 
a tecnoloxía ao desenvolvemento cultural e artístico da humanidade. 

 En aprender a aprender. Desenvólvese a capacidade para organizar o propio traballo 
e aprendizaxe. Fomenta a imaxinación, a iniciativa, a creatividades e o espírito crítico. 

 En autonomía e iniciativa persoal. O método científico e uso de ferramentas 
matemáticas esixen autonomía e iniciativa, fomentando a motivación para 
desenvolver un traballo propio. 

C. LIÑAS METODOLÓXICAS 

- Fomentar a participación, a reflexión, tanto individual como grupal 

- Operar non só sobre o concreto senón tamén sobre conceptos, ideas 

- Fomentar a formulación de hipóteses. 

- Busca, selección e tratamento da información 

- Fomentar a confrontación clara, respectuosa das mesmas 

- Insistir na ordenación das ideas, comparación, xerarquización 

- Elaborar percorridos ordenados, lóxicos dende a formulación de hipóteses á 
comprobación dos resultados 

- Expresión correcta, clara, ordenada, dos resultados 

- Comprobación noutros contextos diferentes aos utilizados para o traballo 

- Relacionar os saberes aprendidos nas distintas materias. 

D. AVALIACIÓN INICIAL 

As probas de avaliación inicial seleccionáronse das liberadas polo Ministerio de 
Educación y Ciencia do programas PISA para a evaluación internacional dos alumnos, 
relacionadas cos coñecementos e habilidades en ciencias, matemáticas e comprensión 
lectora. 
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E. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO  

1. Recoñecer que na saúde inflúen aspectos físicos, psicolóxicos, económicos e sociais e 
valorar a importancia dos estilos de vida para previr enfermidades e mellorar a calidade de 
vida, así como as continuas achegas das ciencias biomédicas. Explicar os mecanismos de 
defensa que evitan ou loitan contra os axentes causantes de enfermidades. 

Con este criterio preténdese valorar se o alumnado posúe un concepto actual de 
saúde, e se é capaz de estabelecer relacións entre as diferentes funcións do organismo, 
ademais dos factores que teñen unha maior influencia na saúde, como son os estilos de vida. 
Ademais, deberá saber distinguir os distintos tipos de enfermidades: infecciosas, 
hereditarias, por intoxicación, condutuais, ...; relacionando a causa co efecto. Así mesmo 
deberá comprender os mecanismos de defensa corporal e a acción de vacinas, antibióticos e 
outras contribucións da ciencia médica na loita contra a enfermidade. 

2. Coñecer os aspectos básicos da reprodución humana e describir os acontecementos 
fundamentais da fecundación, o embarazo e o parto. Comprender o funcionamento dos 
métodos de control da natalidade e valorar o uso de métodos de prevención de 
enfermidades de transmisión sexual.  

Trátase de comprobar se as alumnas e os alumnos distinguen o proceso de 
reprodución como un mecanismo de perpetuación da especie, da sexualidade entendida 
como unha actividade ligada a toda a vida do ser humano e de comunicación afectiva e 
persoal. Deben coñecer, ademais, os trazos xerais anatómicos e de funcionamento dos 
aparatos reprodutores masculino e feminino e explicar, a partir do seu coñecemento, as 
bases dalgúns métodos de control de natalidade ou de certas solucións a problemas de 
infertilidade. Ademais, deben saber explicar a necesidade de tomar medidas de hixiene 
sexual individual e colectiva para evitar enfermidades de transmisión sexual. 

3. Explicar os cambios fundamentais que sofre o alimento ao longo de todo o proceso de 
nutrición, utilizando esquemas ou ilustracións en cada unha das etapas. Xustificar a 
necesidade de adquirir hábitos alimentarios saudábeis. 

Preténdese avaliar se o alumnado coñece o papel de cada un dos aparatos e órganos 
implicados na función de nutrición, as relacións entre eles, así como as súas principais 
alteracións e a necesidade de adoptar determinados hábitos de hixiene. Así mesmo, 
valorarase o desenvolvemento de actitudes solidarias ante situacións como a doazón de 
sangue ou de órganos e se relacionan as funcións de nutrición coa adopción de determinados 
hábitos alimentarios saudábeis para previr enfermidade e cara a un consumo responsábel. 

4. Identificar as accións dos axentes xeolóxicos externos na orixe e modelado do relevo 
terrestre, así como no proceso de formación das rochas sedimentarias.  

Trátase de comprobar que o alumnado ten unha concepción dinámica da natureza e 
que é quen de recoñecer e interpretar, no medio natural ou en imaxes, a acción dos axentes 
xeolóxicos externos máis importantes. Preténdese tamén avaliar se o alumnado pode 
explicar a orixe dos distintos tipos de modelado producidos polos axentes xeolóxicos 
externos, así como a das rochas sedimentarias. 

5. Valorar a capacidade para recompilar información procedente de distintas fontes sobre a 
influencia das actuacións humanas no medio, analizar esta información e formular propostas 
para promover unha xestión máis racional dos recursos naturais.  
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Trátase de avaliar se o alumnado é quen de identificar a relación que existe entre a 
explotación dos recursos naturais e determinados impactos e riscos ambientais. Valorarase a 
capacidade de realizar investigacións sobre algunhas alteracións concretas producidas polos 
seres humanos na natureza e son quen de valorar o medio ambiente como un patrimonio da 
humanidade e argumentar as razóns de certas actuacións individuais e colectivas para evitar 
o seu deterioro. 

 

6. Determinar os trazos distintivos do traballo científico analizando como se chegou á 
formulación e/ou ás propostas de resolución dalgún problema medio ambiental de 
actualidade.  

Trátase de pescudar se as alumnas e os alumnos son capaces de buscar bibliografía 
referente a temas de actualidade, como a conservación das especies ou a intervención 
humana na reprodución, e de utilizar as destrezas comunicativas suficientes para elaborar 
informes que estruturen os resultados do traballo. Preténdese avaliar tamén se teñen unha 
imaxe do traballo científico como un proceso en continua construción, que se apoia nos 
traballos colectivos de moitos grupos, que ten os condicionamentos de calquera actividade 
humana e que por iso pode verse afectada por variábeis de distinto tipo. 

7. Valorar a situación mundial da distribución da riqueza e as súas repercusións sobre a 
saúde e o medio ambiente, identificando interrelacións xeopolíticas, sociais, económicas e 
culturais. 

  Trátase de ver se o alumnado é consciente das diferenzas que existen entre as 
distintos escenarios do mundo como son os diálogos norte – sur, oriente – occidente, as 
interdependencias da globalización e é capaz de enunciar cales son as consecuencias da 
sobreexplotación de recursos, a industrialización masiva, etc. 

8. Utilizar procedementos que permitan diferenciar mesturas, substancias simples e 
compostos en materiais de uso cotiá, identificar a composición das mesturas en produtos de 
consumo habitual e preparar algunha disolución sinxela. 

Este criterio trata de constatar se o alumnado recoñece cando un material é unha 
substancia pura ou unha mestura e, neste último caso, coñece técnicas de separación, sabe 
deseñar e realizar algunhas delas, utiliza criterios para clasificar as substancias en simples e 
compostas e diferenza mesturas de compostos. Tamén debe comprobarse que utiliza a 
información das etiquetas dos produtos de consumo cotiá para identificar a composición das 
mesturas, especialmente a concentración en masa e as porcentaxes tanto en masa como en 
volume. Valoraranse as habilidades prácticas á hora de preparar disolucións cunha 
determinada concentración en masa e a capacidade para salientar a importancia dalgúns 
materiais para a sociedade. 

9. Identificar e cuantificar algunhas propiedades dos materiais nos seus distintos estados de 
agregación, diferenciando a descrición macroscópica da interpretación con modelos. 

Trátase de verificar que o alumnado determina algunhas propiedades características 
das substancias, levando a cabo experiencias sinxelas que as poñan de manifesto. Interpreta 
coa axuda do modelo cinético os conceptos de presión, temperatura e cambios de estado. 
Tamén se valorará a interpretación cualitativa das representacións gráficas que reflictan 
relacións entre propiedades. 
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 10. Interpretar e representar reacción químicas utilizando o modelo atómico – molecular, 
así como para xustificar a conservación da masa en sistemas pechados. 

Este criterio pretende comprobar que o alumnado identifica experimentalmente a 
reacción química como proceso no que unhas substancias se transforman noutras novas, 
onde se conserva a masa e o elemento químico; que saben xustificala co modelo elemental 
de reacción e que son quen de representalas de xeito verbal, gráfico e simbólico. Valorarase 
tamén se coñecen a súa importancia na mellora da calidade de vida das persoas e as posibles 
repercusións negativas sobre o contorno, sendo conscientes da relevancia e responsabilidade 
de todos para a protección do medio ambiente e a saúde das persoas. 

11. Analizar e identificar as aplicacións de substancias radioactivas. 

Trátase de comprobar que o alumnado comprende que os cambios nos modelos da 
materia teñen como obxectivo a procura de explicacións das súas propiedades e dos 
fenómenos cotiás. Tamén se trata de comprobar se valora as aplicacións da radioactividade, 
principalmente en medicina, mediante a participación en traballos, debates, etc sobre elas e 
se xustifica as medidas de protección nos traballos que impliquen perigos. 

12. Participar activamente na construción, comunicación e utilización do coñecemento 
científico. 

Trátase de comprobar que o alumnado se implica persoalmente na propia 
aprendizaxe, realizando o esforzo necesario, valorándose a reflexión sobre os propios 
procesos de aprendizaxe das ciencias dende a apropiación dos obxectivos ata a utilización de 
criterios de realización para autocorrixirse, no caso de que sexa necesario. 

13. Utilizar os números racionais, as súas operacións e propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar informacións e resolver problemas relacionados coa vida diaria, 
co científico e co mundo físico. 

Trátase de valorar a capacidade de identificar e empregar os números e as 
operacións sendo conscientes do seu significado e propiedades, elixir a forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita ou con calculadora) e estimar a coherencia e precisión dos 
resultados obtidos. É relevante tamén a adecuación da forma de expresar os números 
(decimal, en porcentaxe, fraccionaria ou en notación científica) á situación presentada. Nos 
problemas que deben planearse neste nivel adquire especial relevancia o emprego da 
notación científica e das potencias para expresar cantidades moi grandes ou moi pequenas 
así como o redondeo dos resultados coa precisión requirida e a valoración do erro cometido 
ao facelo. Quérese comprobar tamén, se se saben comparar, ordenar e representar números 
racionais e se se saben aproveitar as prestacións das calculadoras e dos programas de 
cálculo simbólico para abordar este cometido. Comprobarase, ademais, se se valora a 
utilización das diferentes maneiras de representar un número para expresar ideas e 
transmitir ou interpretar mensaxes de maneira precisa. 

 

 14. Resolver problemas da vida cotiá e do ámbitos científico nos que se precise o 
planeamento e resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao ou de sistemas de 
ecuacións lineais con dúas incógnitas. 
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Este criterio vai dirixido a comprobar a capacidade para aplicar as técnicas de 
manipulación de expresións literais para resolver problemas, procedentes de diversos 
ámbitos, que poidan ser traducidos previamente a ecuacións e sistemas. A resolución 
alxébrica non se presenta como o único método de resolución e combínase tamén con outros 
métodos numéricos e gráficos, mediante o uso adecuado dos recursos tecnolóxicos 
(calculadoras científicas e gráficas, follas de cálculo, programas de cálculo simbólico, etc.). 
Valorarase, ademais, a utilización da álxebra coma unha forma precisa de linguaxe que nos 
axuda a resolver situacións problemáticas procedentes de diferentes situacións, 
considerando se os resultados son pertinentes en relación co contexto. 

 16. Interpretar planos e mapas e manexar o sistema de coordenadas xeográficas, e aplicar 
os teoremas de Pitágoras e Tales para resolver situacións problemáticas da vida cotiá e do 
mundo físico. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado sabe aplicar o concepto de 
semellanza e de razón de semellanza na interpretación de mapas e planos, para resolver 
problemas relacionados co cálculo de distancias e superficies. Tamén se quere indagar se 
coñece o concepto de coordenadas xeográficas e sabe aplicalo para situar lugares nos 
mapas, para calcular distancias e diferenzas horarias. 

 17. Analizar globalmente diferentes funcións sinxelas e utilizar modelos lineais para estudar 
diferentes situacións reais expresadas mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou 
unha expresión alxébrica. 

Este criterio valora a capacidade de analizar, de xeito global, fenómenos físicos, 
sociais ou procedentes da vida cotiá que poden ser expresados mediante unha función, e no 
caso dunha función lineal saber construír a táboa de valores, debuxar a gráfica utilizando as 
escalas adecuadas nos eixes e obter a expresión alxébrica da relación. Preténdese avaliar 
tamén a capacidade de aplicar os recursos tecnolóxicos para facer a representación de 
gráficas e a análise dos aspectos máis relevantes dunha gráfica e tirar dese xeito a 
información que permita profundar no coñecemento do fenómeno estudado. Valórase tamén 
a capacidade para recoñecer e expresar a ecuación dunha recta de diferentes maneiras. 

18. Elaborar e interpretar informacións estatísticas tendo en conta a adecuación das táboas 
e gráficas empregadas e analizar se os parámetros son máis ou menos significativos. 

Trátase de valorar a capacidade de organizar, en táboas de frecuencias e gráficas, 
informacións de natureza estatística, do ámbito social ou do mundo físico, atendendo aos 
seus aspectos técnicos, funcionais e estéticos (elección da táboa ou gráfica que mellor 
presenta a información), e calcular, utilizando se é necesario a calculadora ou a folla de 
cálculo, os parámetros centrais (media, mediana e moda) e de dispersión (percorrido e 
desviación típica) dunha distribución. Así mesmo valorarase a capacidade de interpretar 
información estatística dada en forma de táboas e gráficas e obter conclusións pertinentes 
dunha poboación a partir do coñecemento dos seus parámetros máis representativos. 

 19. Facer predicións sobre a posibilidade de que un suceso ocorra a partir de información 
previamente obtida de forma empírica. 

Preténdese medir a capacidade de identificar os sucesos elementais dun experimento 
aleatorio sinxelo e outros sucesos asociados a dito experimento. Tamén a capacidade de 
determinar e interpretar a probabilidade dun suceso a partir da experimentación ou do 
cálculo (Lei de Laplace), en casos sinxelos. Por iso teñen especial interese as situacións que 



 

 245 

esixan a toma de decisións razoábeis a partir dos resultados da experimentación, simulación 
ou, no seu caso, do reconto. Tamén se quere valorar a utilización dos coñecementos 
matemáticos para identificar e describir, usando a terminoloxía adecuada, situacións de 
incerteza propias da vida social e do mundo físico. 

20. Planificar e utilizar estratexias e técnicas de resolución de problemas, tales como o 
reconto exhaustivo, a indución ou a busca de problemas afíns e comprobar o axuste da 
solución á situación presentada. 

Trátase de avaliar a capacidade para planear o camiño cara a resolución dun 
problema e incorporar estratexias máis complexas á súa solución baseadas en coñecementos 
adquiridos con anterioridade. Avalíase así mesmo a perseveranza na busca de solucións, a 
coherencia e axuste das mesmas á situación a resolver así como a confianza na propia 
capacidade para logralo. Valórase tamén, no caso do traballo en grupo, en que medida se 
colabora cos demais membros do grupo e se respectan as suxestións dos demais. 

21. Expresar verbalmente con precisión, razoamentos, relacións cuantitativas, e 
informacións que incorporen elementos matemáticos, valorando a utilidade e a simplicidade 
da linguaxe matemática para elo. 

Trátase de valorar a precisión da linguaxe utilizada para expresar todo tipo de 
informacións que conteñan cantidades, medidas, relacións, numéricas e espaciais, así como 
estratexias e razoamentos utilizados na resolución dun problema. Tamén se valora a orde e a 
limpeza á hora de presentar as conclusións utilizando, cando sexa necesario, as prestacións 
que, neste sentido, nos ofrecen as tecnoloxías. 

E. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO  

A  cualificación será de 0 a 10.  
Valoraranse os seguintes criterios coa porcentaxe seguinte: 
 

1. A actitude: 0-1 puntos (10 %). Por actitude enténdese:  
 a asistencia e puntualidade,  
 O interese, a motivación, a colaboración, a integración en el grupo,  
 O respecto polas intervencións dos demais. 

 

2. O traballo: 0-2 (20%). Por traballo enténdese:  
 Claridade, limpeza e precisión nas anotacións e no caderno da materia. 
 Correcta execución das tarefas propostas, é dicir, completamente resoltas e co 

resultado conveniente.  
3.  Expresión oral e escrita: 0-1 (10%):  

 Saber escoitar. 
 Saber expresarse en público. 
 Saber intervir. 
 Uso correcto da ortografía.  
 Claridade na presentación escrita. 
 Comprensión lectora. 

4. Adquisición de coñecementos: 0-6 (60%). É a nota dos exames, traballos escritos, 
exposicións públicas, traballos de investigación, traballos de prácticas, etc. 
 

· Para aprobar no se poderá ter cero puntos en ningún dos apartados. Para aprobar cada 
trimestre e o curso a nota deberá superar os cinco puntos. 
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ANEXO I 
 

PROCEDEMENTO A SEGUIR  EN CASO DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS POR 
PARTE DOS ALUMNOS 

Cando estea probado que un alumno cometeu fraude nun exame (copia, suplantación,etc), 
sancionarase cunha cualificación de 0 puntos . O alumno sancionado  terá dereito a presentarse ao 
correspondente  exame de recuperación. 
Se hai evidencia de  fraude colectivo nun exame (por exemplo a sustracción e filtración das 
preguntas), aparte da sanción disciplinaria que poida impoñer  a Dirección do centro,  o profesor 
afectado  procederá  á  anulación ou cancelación da proba  , fixándose unha data para unha nova 
convocatoria   á que terán que presentarse todos os alumnos do grupo implicado.   
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ANEXO II 

RECOMENDACIÓNS DE LECTURA
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LISTA DE LIBROS DO ITINERARIO LECTOR (DO PROXECTO LECTOR DO CENTRO) 

 
Libros que se recomendan para ser lidos ao longo da estancia do alumnado no instituto. 
 
A lectura destes libros será de forma voluntaria por parte do alumnado, pero será tida en 
conta polo profesor correspondente, quen lle dará as indicacións necesarias para que a súa 
lectura poda ser avaliada e valorada como unha actividade da materia do curso.  
 
  Títulos para o 1º Ciclo da ESO 

 
1º) LA CLAVE SECRETA DEL UNIVERSO      Lucy y Stephen Hawking. Rd. Montena 
 2º) LOS CAZADORES DE MICROBIOS       Paul De Kruif. Ed. Porrúa-México 
3º) EL MUNDO DE MAX     Javier Fernández Panadero. Ed. Páginas Espuma, 2008 
4º) LA VUELTA AL MUNDO DE UN FORRO POLAR ROJO Wolfgang Korn- Ed.Siruela 2010 

   

Títulos para o 2º Ciclo da ESO 
 
1º) UNA MUY BREVE HISTORIA DE CASI TODO Bill Bryson. Rd. RBA. 2008 

   
 2º) LA TIERRA HERIDA Miguel Delibes y Miguel Delibes Castro. Ed. Destino 
3º) LOS ABORÍGENES Juan Luis Arsuaga. Ed. RBA 
4º) LAS HUELLAS DE LA VIDA. Tracy Chevalier – Ed. DEBOLSILLO - 2011 

   5º) ELEMENTAL, QUERIDOS HUMANOS.  VIDA Y ANDANZAS DEL INGENIOSO PLANETA  
      TIERRA.   Juan Luis Arsuaga Ed.Temas de hoy - 2010 

6º) EN CASA. UNA BREVE HISTORIA DE LA VIDA PRIVADA.      Bill Bryson - Ed. RBA 2011 
 
  Títulos para Bacharelato 
 
1º) EL UNIVERSO DE LAS DROGAS Ramón Sanchez-Ocaña. Ed. Planeta 

      
2º) CONSULTORIO SEXUAL PARA TODAS LAS ESPECIES Olivia Judson. Ed. Ares y Mares 

       
3º) LA VIDA INMORTAL DE HENRIETTA LACKS Rebecca Skloot, Ed. Temas de hoy, 2012 
4º) LOS PRODUCTOS NATURALES, VAYA TIMO! J.M Mulet, Ed. Laetoli, 2011 
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IES AUGA DA LAXE - GONDOMAR 

SEMINARIO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  

SETEMBRO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Margarita Miramontes 
Castro. Xefa do Seminario 

Asdo. Julia Juste Refojos 

 

 

 

 

 
 

Asdo. Alberto Cifuentes Torres  Asdo. Luis Guitián Astray  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


