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OBXECTIVOS e CONTIDOS 

 

 

OBXECTIVOS CONTIDOS* 

1
ª A

V
A

 

 

1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha óptima exposición.  

5. Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva a vida.  

17. Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución das galaxias. 

18. Coñecer a organización do sistema solar e as súas concepcións ao longo da historia. 

19. Relacionar a posición dun planeta no sistema solar coas súas características. 

20. Coñecer a localización da Terra no sistema solar. 

21.Coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do día, a noite, as estacións, as 

mareas e as eclipses. 

22. Coñecer os materiais terrestres nas grandes capas da Terra. 

23. Identificar e coñecer as propiedades e as características dos minerais e das rochas.  

24. Coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.  

25. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que contribúan a unha 

solución. 

26. Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

27. Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 

28. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no consumo e a 

reutilización. 

29. Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 

 
 
 
 
 

 

 

UNIDADE 1. O universo e o noso planeta 

UNIDADE 2.  A xeosfera. Minerais e rochas 

UNIDADE 3. A Atmosfera 

UNIDADE 4. A Hidrosfera. 
 



 

OBXECTIVOS CONTIDOS  

2
ª A

V
A

 

 

1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha óptima exposición.  

9. Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

10. Identificar os diferentes grupos de seres vivos.  

11. Recoñecer as características morfolóxicas principais dos distintos grupos taxonómicos. 

12. Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos. 

13. Identificar os principais modelos taxonómicos aos que pertencen os animais e as plantas máis comúns. 

14. Coñecer as características dos principais grupos de invertebrados e vertebrados. 

15. Determinar, a partir da observación, as adaptacións que lles permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en 

determinados ecosistemas. 

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

32. Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

33. Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema. 
 

UNIDADE 5. A biosfera. 

UNIDADE 6.  Os vertebrados. 

UNIDADE 7.  Os Invertebrados. 

UNIDADE 8.  As funcións vitais nos animais. 

 

 
 

 

 OBXECTIVOS CONTIDOS 

3
ª A

V
A

 

 
 
 

1. Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel. 

2. Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia. 

3. Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo. 

4. Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha óptima exposición.  

5. Identificar as características que fan que a Terra sexa un planeta onde se desenvolva a vida.  

 6. Coñecer as funcións vitais das plantas e a súa importancia para a vida.  

 7. Coñecer e identificar os diferentes niveis da materia viva.  

 8. Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as características que os diferencian 

da materia inerte. 

25. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo actitudes que contribúan a unha 

solución. 

26. Apreciar a importancia da auga e describir as súas propiedades. 

27. Coñecer o ciclo da auga, o uso que se fai dela e a súa distribución na Terra. 

28. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución no consumo e a 

reutilización. 

29. Valorar a importancia das augas doces e salgadas. 

30. Coñecer os compoñentes dun ecosistema. 

31. Identificar os factores que desencadean os desequilibrios que se dan nun ecosistema. 

32. Apreciar todas as accións que favorecen a conservación do medio. 

33. Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema. 
 

UNIDADE 9.  As plantas. 
UNIDADE 10.  Os reinos Fungi, Protoctistas e moneras. 

UNIDADE 11.    A ecosfera. 

UNIDADE 12.    Dinánica dos ecosistemas. 
 

 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE e MÍNIMOS ESIXIBLES 
 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS ESIXIBLES 

1
ª A

V
A

 

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

B1.2. Valorar a importancia da investigación e o desenvolvemento tecno-
lóxico na actividade cotiá. 

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

 

B2.1. Xustificar a teoría de deriva continental en función das evidencias 
experimentais que a apoian. 

B2.2. Explicar a tectónica de placas e os fenómenos a que dá lugar, así 
como os riscos como consecuencia destes fenómenos. 

B2.3. Determinar as consecuencias do estudo da propagación das ondas 
sísmicas P e S, respecto das capas internas da Terra.. 

B2.4. Coñecer e describir os últimos avances científicos sobre a orixe da 
vida na Terra e enunciar as teorías científicas que explican a orixe da vida 
na Terra, diferenciándoas das baseadas en crenzas. 

B2.5. Establecer as probas que apoian a teoría da selección natural de 
Darwin e utilizala para explicar a evolución dos seres vivos na Terra, 
enfrontándoa a teorías non científicas. 
B2.6. Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser 
humano actual e establecer as adaptacións que nos fixeron evolucionar. 

 

B3.1. Analizar a evolución histórica na consideración e no tratamento das 
doenzas. 

B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que non o é. 

B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a realización dun transplante e as 
súas consecuencias. 

B3.4. Tomar conciencia da importancia da investigación médicofarma-
céutica. 

B3.5. Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos. 

B3.6. Diferenciar a información procedente de fontes científicas das que 
proceden de pseudociencias ou que perseguen obxectivos simplemente 
comerciais. 
 

Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar describindo as 

súas características xerais.  

Identifica a posición da Terra no Sistema Solar.  

Interpreta correctamente en gráficos e esquemas, fenómenos como as 

fases lunares e as eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa 

da Terra, a Lúa e o Sol.  

Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre, e 

os materiais que os compoñen, e relaciona esas características coa súa 

situación. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan 

diferencialos.  

Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das 

rochas no ámbito da vida cotiá. 

. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a presentación das súas investigacións. 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, 

expresándose de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera.  

Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais 

en relación coa súa orixe. 

Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración ambiental, e 

propón accións e hábitos que contribúan á súa solución. 

Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas súas 

consecuencias para o mantemento da vida na Terra. 

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

Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e salgadas en 

relación coas actividades humanas. 

 
 

 Compoñentes do Universo e 

do Sistema Solar. 

 Características, capas e 

movementos dá Terra. 

 Características dá Lúa. Ás 

eclipses. 

 Composición, estrutura dá 

atmosfera. O ciclo dá auga. 

Usos e propiedades dá auga. 

 O ser humano e a 

contaminación dá atmosfera 

e dá hidrosfera. 

 Identificación dos mineraise 

rocas mais comúns. 
  



2
ª A

V
A

 

B4.1. Recoñecer os feitos históricos máis salientables para o estudo da 
xenética. 

B4.2. Obter, seleccionar e val-rar informacións sobre o ADN, o código 
xenético, a enxeñaría xenética e as súas aplicacións médicas. 

B4.3. Coñecer os proxectos que se desenvolven actualmente como conse-
cuencia de descifrar o xenoma humano, tales como HapMap e Encode. 

B4.4. Describir e avaliar as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención 
de fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

B4.5. Valorar as repercusións sociais da reprodución asistida e a selección e 
a conservación de embrións. 

B4.6. Analizar os posibles usos da clonación. 

B4.7. Establecer o método de obtención dos tipos de células nai, así como a 
súa potencialidade para xerar tecidos, órganos e ata organismos com-
pletos. 

B4.8. Identificar algúns problemas sociais e dilemas morais debidos á 
aplicación da xenética: obtención de transxénicos, reprodución asistida e 
clonación. 

 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, 

expresándose de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a 

partir da utilización de diversas fontes. 

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material 

básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, describe 

as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

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

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico, 

expresándose de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a 

partir da utilización de diversas fontes. 

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

 Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas 

ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción ou 

endémicas. 

Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

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

Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, 

tanto verbalmente como por escrito. 

Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, 

utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento, como material 

básico de laboratorio, argumentan o proceso experimental seguido, 

describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen. 

Clasifica animais e plantas a partir de claves de identificación. 

 Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas 

ou de interese especial por ser especies en perigo de extinción ou 

endémicas 

  

 
 

 Composición química e a 

estrutura celular dos seres 

vivos. 

 Os cinco reinos. Principais 

grupos de vertebrados e 

invertebrados. 

Características e funcións 

vitais. 

 Estrutura dos virus e dás 

bacterias. 

 Ás enfermidades, como 

evitalas. 
 

 



3
ª A

V
A

 

B5.1. Coñecer a evolución que experimentou a informática desde os 
primeiros prototipos ata os modelos máis actuais, sendo consciente do 
avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidade de 
procesamento, almacenamento, conectividade, portabilidade, etc. 

B5.2. Determinar o fundamento dalgúns dos avances máis significativos da 
tecnoloxía actual. 

B5.3. Tomar conciencia dos beneficios e dos problemas que pode orixinar o 
constante avance tecnolóxico. 

B5.4. Valorar de forma crítica e fundamentada os cambios que internet está 
a provocar na sociedade. 

B5.5. Efectuar valoracións críticas, mediante exposicións e debates, acerca 
de problemas relacionados cos delitos informáticos, o acceso a datos 
persoais e os problemas de socialización ou de excesiva dependencia que 
pode causar o seu uso. 

B5.6. Demostrar que se é consciente da importancia das novas tecnoloxías 
na sociedade actual, mediante a participación en debates, elaboración de 
redaccións e/ou comentarios de texto. 

 
 

Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase 

de xeito correcto tanto oralmente como por escrito. 

Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia 

para o conxunto de todos os seres vivos. 

Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de 

plantas. 

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

Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación 

dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu 

grupo taxonómico 

. Identifica e recoñece exemplares característicos de cada un destes 

grupos, e salienta a súa importancia biolóxica. 

. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo 

taxonómico. 

. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas 

estruturas nos animais e nas plantas máis comúns. 

Identifica  exemplares  de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas 

ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción ou 

endémicas. 

 Identifica  exemplares  de plantas e animais propios dos ecosistemas 

galegos. 

Identifica os compoñentes dun ecosistema. 

Identifica os compoñentes dun ecosistema 

Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre elas e 

sobre os métodos empregados para a súa obtención. 

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

 Recoñece os principais 

biomas terrestres e 

acuáticos, describindo 

algunhas características 

importantes dos mesmos. 

 Recoñece as relacións emtre 

biotopo e biocenose. 

 Detalla o proceso da 

nutrición autótrofa e 

relaciónao coa súa 

importancia para o 

conxunto de todos os seres 

vivos. 

  Describe as características 

xerais e singulares dos 

principais grupos de plantas 

 

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 
 

Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e utilizala para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre 

problemas relacionados co medio natural e a saúde. 

Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. 

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

Recoñecer e difundir accións que favorezan a conservación ambiental. 
Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre elas e sobre os métodos empregados para a súa obtención. 

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

Expor e defender en público o proxecto de investigación realizado 

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

 



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

Actitude* 10%  

Conceptos e procedementos 

70% Probas obxectivas escritas  

10% Traballos / Expresión escrita  

10% Herbolario E outros traballos  

0% Laboratorios / Expresión oral  

*Ainda que a valoración da actitude do alumno ten una compoñente subxectiva alta, imos tratar de medila dun xeito o máis obxectivo posible. Neste apartado, e en base ás notas tomadas polo profesor/a da materia, 
este valorará, como mínimo, o traballo na casa e na aula coa observación sistemática do realizado polos alumnos na aula e no traballo que o profesor indica que debe facerse na casa (tamén se pode valorar, a criterio 
do profesor, a orde e pulcritude do caderno da materia e calquera outro ítem capaz de ser valorado dun xeito minimamente obxectivo). O/A profesor/a da materia informará ós seus alumnos o comezar o curso. 

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN 
 

Criterios para determinar a nota de cada avaliación: 
Observación directa do traballo na aula. 
Rexistro persoal para cada un dos alumnos.  
Control do traballo realizado na aula, caderno da clase, fichas, lecturas, exercicios e memorización.  Presentación correcta de traballos, cadernos, e exames 
Valoración da participación dos alumnos, nos debates, postas en común e, en xeral, durante as clases.  
Realización de probas específicas sobre os contidos expostos e resolución de exercicios (procedementos). 
Avaliación da capacidade para facer exposicións orais, traballos monográficos que impliquen busca de información, elaboración de murais individualmente ou en 
grupo.  
Entrega de comentarios sobre os libros e textos  de lectura.  
Asistencia a clase e regularidade no traballo escolar.  
Participación en actividades (saídas, obras de teatro, concursos ... )  
Actitude positiva, construtiva e colaboradora. 

Asegurar que cumpren os obxectivos mínimos en canto a expresión e redacción correcta, ortografía, capacidade de comprensión e resumo das ideas chaves dun texto.   
Criterios para determinar a cualificación final 

A cualificación numérica obtida da media da proba ou probas que traten sobre os contidos mínimos. nas avaliacións que teñan máis dun exame , cada un deles 
terá que superar o 3 de nota para poder facer media, considerando que  a avaliación estará aprobada no caso de  ca media sexa 5 ou ben unha nota superior ao 
mesmo. 
A realización de traballos e actividades feitas na casa tendo en conta a calidade, coidado na presentación de traballos, entrega puntual dos mesmos. 
 
Como a avaliación final é o balance da evolución do traballo de todo o curso, caso de ser necesario, a RECUPERACIÓN farase ao final, coa dobre finalidade de 
que non sexa o exame o centro da vida académica, senón a aprendizaxe, e o alumno se esforce en compensar as carencias detectadas nun período determinado 
co traballo no seguinte período. 
A nota final do curso será a mediadas obtidas ao longo das avaliacións Para superar con éxito o curso, o alumnado ten que superar positivamente todas as  
avaliacións.  
 
No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 na sesión de avaliación ordinaria de xuño, os/as alumnos/as deberán facer unha proba 
extraordinaria en setembro, na que deberán examinarse de toda a materia. 
A proba de setembro consistirá en contestar a unha serie de cuestións referidas aos contidos mínimos e seguindo os criterios de avaliación do curso. 
Para acadar unha avaliación extraordinaria de setembro positiva, o/a alumno/a deberá obter nela unha cualificación igual ou superior a 5. 


