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OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES

OBXETIVOS CONTIDOS

1ª AVA

Coñecer as características do ser humano como organismo
pluricelular.

Enumerar e identificar os principais tecidos humanos.
Sinalar os aparatos e os sistemas que interveñen, tanto nas

funcións  de  nutrición  coma  nas  de  relación  e
reprodución.

Explicar razoadamente a interrelación que existe entre todos
os aparatos constituíntes do organismo completo.

Distinguir entre enfermidades infecciosas e non infecciosas.
Comprender  o  proceso  de  desenvolvemento  das

enfermidades infecciosas.
Recoñecer a importancia da alimentación no mantemento da

saúde.
Diferenciar os distintos grupos de principios inmediatos e de

alimentos.
Comprender  os  requirimentos  dunha  dieta  completa  e

equilibrada.
Coñecer os órganos e os aparatos que interveñen na función

da nutrición.

Tema 1: A organización do corpo humano.
Tema 2: Ser humano e saúde.
Tema 3:  Alimentación e nutrición.
Tema 4:  Aparato respiratorio e dixestivo.

2ª
AVA

Describir  a  estrutura  anatómica  dos  aparatos  circulatorio  e
excretor.
Localizar e identificar os órganos excretores.
Comprender  a  necesidade  dos  sistemas  de  relación  e
coordinación,    e coñecer os compoñentes que interveñen
neles.
Describir a estrutura da neurona e establecer a clasificación
dos distintos tipos que existen.
Enumerar as diferentes partes do sistema nervioso humano.
Localizar cada parte do sistema nervioso central e indicar as
súas funcións.
Describir  as  funcións  do  sistema  nervioso  periférico  e  do
autónomo.
Enumerar  as  glándulas  endócrinas,  localizalas  e  sinalar  as
hormonas producidas por cada unha delas. Coñecer a función
das diversas hormonas.
Comprender en que consiste a drogadicción e cales son as
consecuencias.
Clasificar os receptores sensoriais segundo a súa localización
e o estímulo percibido.
Comprender a diferenza entre reprodución e sexualidade.
Coñecer a anatomía e a fisioloxía dos aparatos reprodutores
masculino e feminino

Tema 5: Aparatos circulatorio e excretor.
Tema 6: Sistemas nervioso e endocrino.
Tema 7: Receptores e efectores.
Tema 8: Sexualidade e reproducción.

3º
AVA

oConcibir a superficie terrestre como unha entidade dinámica,
sometida á acción dos axentes xeolóxicos externos.

oInterpretar mapas meteorolóxicos sinxelos.
oCoñecer  os  procesos  xeolóxicos  externos,  así  como  os

mecanismos máis comúns de meteorización das rochas.
oComprender as relacións entre o ser humano e o medio.
oValorar a necesidade de respectar o medio como garantía da

nosa propia supervivencia.
oCoñecer os recursos naturais que necesita o ser humano.
oExplicar  as  diferentes  fontes  enerxéticas  utilizadas  polo  ser

humano.
oValorar  a  necesidade do uso eficaz da enerxía e do aforro

enerxético.
oCoñecer os diferentes usos da auga,  así  como as medidas

necesarias para unha correcta xestión.
oExplicar  o  ciclo  de  utilización  da  auga  e  os  tratamentos

necesarios antes e despois do seu uso.
oComprender  o  problema  que  representan  os  residuos  e

coñecer os diferentes tipos que existen.
oDescribir a xestión dos residuos.
oDescribir o clima galego
oAprender  o  manexo  de  mapas  topográficos  para  identificar

formas do relevo

Tema 9: Actividade xeolóxica externa.
Tema 10: O ser humano e o medio.
Tema 11: O medio natural galego.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAXE

1ª
A
V
A

Identificar a célula como unidade estrutural e funcional
do corpo humano.

Establecer  relacións  entre  os  aparatos  do  corpo
humano.

Establecer relacións entre os hábitos de vida, a saúde e
a enfermidade.

Coñecer  os  diferentes  grupos  de  microorganismos
patóxenos e as medidas preventivas básicas para evitar
as enfermidades infecciosas.

Describir as defensas naturais do organismo fronte ás
enfermidades infecciosas.

Comprender o significado de nutrición, nutrientes
e alimentos.
Indicar os diferentes tipos de nutrientes e as 
distintas clases de alimentos.
Enumerar as condicións que debe reunir unha 
dieta equilibrada.
Describir os procesos fundamentais da dixestión
e  a  relación  que  existe  entre  a  estrutura  dos
órganos e a súa función.
Explicar,  paso  a  paso,  os  cambios  que  teñen
lugar  nos  alimentos  desde a  súa  introdución  na
boca  ata  que  os  nutrientes  correspondentes
aparecen no sangue.
Coñecer  e  describir  a  constitución  do  aparato
respiratorio,  así  como  a  función  dos  diferentes
órganos.

Coñecer a estructura celular e as funcións dos
seus orgánulos.
Identificar os principais aparatos e sistemas do
corpo humano
Coñecer  o  concepto  de  saúde  e  enfermidade
(como evitala).
Recoñecer  hábitos  de hixiene  diaria  e  práctica
regular de exercicio físico.
Coñecer  a  anatomía  e  fisioloxía  do  aparato
digestivo e respiratorio.
Prevención das enfermedades mais comúns.

Son os que figuran na progra-
mación  xeral  da  materia  que
pola súa extensión , non teñen
cabida en este resumo

2º
A
V
A

Comprender  o  funcionamento  do  corazón,
diferenciando  os  procesos  que  teñen  lugar  en
cada fase do latexo cardíaco.
Describir o percorrido do sangue polos circuítos
circulatorios e localizar as arterias e as veas máis
importantes.
Explicar o mecanismo de circulación do sangue
polos vasos sanguíneos.
Establecer as semellanzas e as diferenzas entre
o sistema nervioso e o endócrino.
Describir as neuronas e citar os diferentes tipos
que existen.
Coñecer o concepto de corrente nerviosa e como
se transmite.
Coñecer as principais glándulas endócrinas e as
hormonas que segregan.
Explicar  o  concepto  de  receptores  sensoriais  e
clasificar os distintos tipos que existen.
Explicar a estrutura dos músculos e a contracción
muscular.
Definir e diferenciar reprodución e sexualidade.
Coñecer  a  estrutura  e  o  funcionamento  dos
aparatos  reprodutores  masculino  e  feminino,  así
como  dos  gametos  producidos  por  ambos  os
dous.
Coñecer  os  métodos  de  control  da  natalidade,
tanto  para  a  reprodución  asistida  coma  para  a
anticoncepción.

Explicar o ciclo menstrual.
Coñecer  os  métodos  anticonceptivos  e  as
enfermidades  de  transmisión  sexual  mais
frecuentes.
Coñecer  a  anatomía  e  fisioloxía  do  sistema
endocrino e nervioso.
Coñecer  o  concepto  básico  de
drogodependencia.
Coñecer  os  receptores  sensoriais  e  asocialos
cos estímulos externos.
Coñecer os principais músculos e ósos. Lesións
mais frecuentes.

1.
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3º
A
V
A
L

Relacionar a enerxía solar que incide sobre a Terra coa
existencia de cintos de presión e ventos.

Coñecer a acción xeolóxica do xeo, do vento, dos ríos,
das augas subterráneas e do mar, e as formas de relevo
asociadas.

Recoñecer no campo ou a través de imaxes ou bloques
diagrama as formas de relevo máis características.

Coñecer  algúns  modelados,  como  o  cárstico  e  o
granítico, influenciados polo tipo de rocha.

Saber  en  que  consiste  a  diaxénese  e  distinguir  as
principais rochas sedimentarias.

Definir recurso, impacto ambiental e residuo.

Coñecer  e  establecer  as  diferenzas  entre  recursos
renovables e non renovables.

Describir as diferentes fontes de enerxía.

Explicar o ciclo de utilización da auga.

Coñecer as medidas básicas de aforro enerxético e de
auga.

Explicar  a  importancia  da  redución  dos  residuos  e
comentar a regra dos tres erres.

Describir  de forma razoada como é o clima en
Galicia.
Enumerar os ríos e os vales fluviais e coñecer as
súas características.
Recoñecer  os  elementos  que  caracterizan  o
litoral galego.
Comprender  a  necesidade  de  protexer
determinadas  paisaxes  e  coñecer  exemplos  de
paisaxes protexidas en Galicia.


Coñecer  as  enerxías  renovables  e  non
renovables.
Recoñecer os principias problemas ambientais e
as consecuencias das actividades humanas.
Identificar as principias rochas.
Coñecer os axentes xeolóxicos que modifican o
relieve.

1.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actitud (porcentaxes) 10%

Conceptos e 
procedementos 
(porcentaxes)

Pruebas obxetivas escritas 70%

Traballos e laboratorio   20%

CRITERIOS y PROCEDIMIENTO DE LA CUALIFICACIÓN
 O principal instrumento serán as probas escritas . Realizaremos pequenos controis  que permitan fixar ideas e un examen global de todolos temas que se
explicaron durante a avaliación.Tamén serán tidos en conta as anotacións sobre as actividades diarias os traballos prácticos.
E necesario obter ó final unha nota numérica coa que enxuizar ó alumno ,que debe ser reflexo do seu traballo continuado. Asi a  nota de avaliación será a
media dos controis dos temas e do exámen global de avaliación , tendo diferente peso específico unhas u outras en función do seu contido e cantidade.
Asi mesmo teranse en conta:
- as diferentes chamadas orais.
- entrega de traballos obrigatorios.
- traballos voluntarios.
- se interven activamente.
 - probas obxectivas orais e escritas (dúas por avaliación como mínimo)
- exercicios diários

A Actitude valorarase según os seguintes termos: 

- se coopera e axuda os seus compañeiros e se respeta as suas opinións.
- se amosa unha actitude reflexiva e crítica respecto a súa aprendizaxe.
- se posue outros valores como puntualidade,respeto polas instalacions.
- se realiza os traballos propostos
- se mostra interes polo estudio, atende ás explicacións

Os alumnos serán informados do seu progreso, e do xeito  que teñen que facer as diferentes actividaddes coa axuda das rúbricas de cada tema.
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