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 PROFESORES/AS QUE COMPOÑEN O DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS 
 

 
 
 
LEOPOLDO BAHILLO VARELA (Xefe do Departamento e C.E.S.) 
 
 
PABLO GÓMEZ SEGADE (Titor e C.E.S.) 
 
 
Mª ESTHER ROMERO CASAL (Xefa de Estudos e P.E.S.) 
 
 
Mª del CARMEN QUINTANILLA LOUZAO (Titora e M.E.S.) 

 
 
 
 
 
 
CURSOS E GRUPOS QUE DEPENDEN DO DEPARTAMENTO 
 

CURSO MATERIA GRUPOS 

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía 2 

2º ESO Ciencias da Natureza 2 

3º ESO Bioloxía e Xeoloxía 1 

4º ESO Bioloxía e Xeoloxía 1 

DIV-II - 4º ESO Ámbito Científico 1 

1º BACHARELATO Bioloxía-Xeoloxía 1 

1º BACHARELATO Cultura Científica 1 

2º BACHARELATO Bioloxía 1 

2º BACHARELATO Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 1 
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DISTRIBUCIÓN DE CURSOS E GRUPOS 
 
LEOPOLDO BAHILLO VARELA 
 

CURSO MATERIA GRUPOS HORAS 
3º ESO Bioloxía e Xeoloxía 1 2 

4º ESO Bioloxía e Xeoloxía 1 3 

1º BACHARELATO Cultura Científica 1 2 

2º BACHARELATO Bioloxía 1 4 
 
PABLO GÓMEZ SEGADE  
 

CURSO MATERIA GRUPOS HORAS 
4º ESO Ámbito Científico (Diversificación-II) 1 8 

2º BACHARELATO Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 1 4 
 
 
 
Mª ESTHER ROMERO CASAL 
 

CURSO MATERIA GRUPOS HORAS 

1º BACHARELATO Bioloxía e Xeoloxía 1 4 

 
 
 
Mª DEL CARMEN QUINTANILLA LOUZAO 
 

CURSO MATERIA GRUPOS HORAS 

1º ESO Bioloxía e Xeoloxía 2 8 

2º ESO Ciencias da Natureza 2 6 
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CONTIDOS 
 
Ver a programación individual de cada materia. 
 
CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Están sinaladas na programación de cada unha das materias. 
 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
Está indicada na programación da cada unha das programacións das diferentes materias im-
partidas polo Departamento. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Está indicada en cada unha das materias do Departamento. 
 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS NO LIBRO DE TEXTO 
 
Empregaranse numerosos recursos didácticos presentes nos textos ou non, como por exem-
plo, mapas conceptuais de cada unidade didáctica, gráficos, táboas, cuestionarios, textos resal-
tados en cor na marxe das páxinas, prácticas, diagramas de fluxo…, todos eles que facilitan a 
comprensión e adquisición dos contidos. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Poden concretarse en tres aspectos: O nivel e cantidade dos contidos adáptase en certa medi-
da á capacidade do grupo de alumnos/as, e tamén á capacidade individual de cada alumno/a 
dentro dun mesmo grupo de clase. Asemade, cando algúns/as alumnos/as teñen que recuperar 
ou reforzar algúns contidos, aproveitarase para que os máis avanzados poidan facer outras 
tarefas, dándolles así a posibilidade de progresar algo máis desenvolvendo ao máximo as súas 
capacidades. 
Tamén, as actividades extraescolares e complementarias irán adaptándose durante o curso 
académico ao avance nos contidos básicos de cada grupo de alumnos/as, anulándose algunha 
se así fose necesario para acadar en tempo e forma os contidos mínimos para cada avaliación. 
Por outra banda, o Departamento colabora no centro coa atención máis personalizada a alum-
nos que levan un menor desenvolvemento dos contidos e capacidades constituíndo “un grupo 
de diversificación” no curso terceiro da ESO. 
 
PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS 
 
Están indicados nas programacións de cada unha das materias impartidas polo Departamento. 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
Están indicados nas programacións de cada unha das materias, ben no documento da propia 
memoria ben nun documento aparte, o cal se porá en todo caso en coñecemento do alumnado, 
indicando onde poden ser consultados ámbolos dous. 
 
CONCEPTO DO PROCESO DA AVALIACIÓN 
 
A avaliación, entendida como parte integrante do proceso instrucción-formación do alumnado, 
orienta permanentemente a súa aprendizaxe, contribuíndo en si mesma á mellora do rende-
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mento. En todo momento a avaliación terá un carácter formativo e de punto de reflexión 
para encauza-la aprendizaxe para tentar que esta sexa o máis significativa posible. Para 
lograr todo isto, a avaliación debe ser continua e estar atenta á evolución do proceso global do 
desenvolvemento do/da alumno/a (intelectual, afectivo e social). Nos dous primeiros cursos da 
ESO, e tamén no terceiro se a Dirección así o determine, farase, ademais das tres avaliacións 
ordinarias a realizar en cada un dos cursos da ESO e do Bacharelato, unha avaliación inicial 
para estudar o nivel que ten o alumnado ao principio do curso e así poder determinar mellor as 
directrices a seguir. 
 
A avaliación terá as tres facetas seguintes: criterios de avaliación que determinarán de forma 
a máis obxectiva posible o logro por parte do alumnado dos obxectivos e contidos propostos; 
avaliación do proceso de aprendizaxe; e avaliación do proceso de ensinanza. En todo 
caso, a primeira destas tres facetas, é dicir, os criterios de avaliación serán os que determinen 
as cualificacións do alumnado, tendo en conta sempre que para aprobar será necesario entre-
gar os traballos pedidos durante o curso, e que, previamente á suma da puntuación destes en 
cada avaliación, será imprescindible ter aprobadas as probas escritas correspondentes a esa 
avaliación. Con respecto ás segunda e terceira facetas da avaliación citadas anteriormente, 
realizaranse na medida do posible tendo en conta o escaso tempo que representan as das dú-
as horas semanais desta materia. 
 
 
1.– Criterios de avaliación do grado de comprensión e obtención dos contidos concep-
tuais, procedimentais e actitudinais 
 Os criterios de avaliación aplicaranse de forma continua e secuencial ós contidos de 
cada unidade didáctica, polo que se detallan xunto con estes últimos máis adiante. Avaliaranse 
os tres tipos de contidos: conceptuais, procedimentais e actitudinais. 
 Aqueles/as alumnos/as que non asistan ás clases perderán o dereito de avaliación con-
tinua segundo os criterios sinalados no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
 
 
2.– Avaliación do proceso da aprendizaxe 
 Para realizar o modelo de avaliación continua utilizaranse moi diversos instrumentos e 
procedementos de recollida de información sobre o alumnado, entre os que destacan os se-
guintes: 
• Observación sistemática da evolución do traballo e da actitude do/da alumno/a na clase, por 
medio dun rexistro anecdótico persoal. 
• Análise das producións do alumnado: monografías, resumes, traballo de aplicación e síntese, 
caderno de clase, textos escritos, e producións orais. 
• Intercambios orais co alumnado: diálogo, entrevista, postas en común, asembleas, e mesas 
redondas. 
• Probas específicas: obxectivas, abertas, exposición dun tema, e resolución de exercicios. 
• Autoavaliación. 
• Coavaliación. 
 
3.– Avaliación do proceso de ensinanza 
 Concretarase nos seguintes procedementos: 
• Cuestionarios ó alumnado e ós/ás pais/nais. 
• Intercambios orais: entrevista cos/as alumnos/as, debates, entrevistas con padres/nais, reu-
nións con padres/nais. 
• Observador externo. 
• Gravacións vídeo e tomas fotográficas para a súa análise posterior, sempre con consentimen-
to do alumnado. 
• Resultado do proceso de aprendizaxe dos/das alumnos/as. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 Os criterios de avaliación baséanse nos diferentes contidos tratados en cada unha das 
programacións das materias impartidas polo Departamento, seguindo unha secuencia en para-
lelo a ditos contidos. 
 En xeral e tendo en conta as materias deste Departamento poderíamos sinalar algúns 
criterios máis xerais que poderiamos aplicar a cada unha das asignaturas, aínda que de manei-
ra máis concreta en cada caso. 
 
♦ Identifica as características do traballo científico e as repercusións da ciencia na sociedade. 
♦ Coñecer e aplicar algunhas técnicas de traballo utilizadas na investigación de diversos as-
pectos(da xeoloxía, botánica, ecoloxía, etc.) do noso planeta. 
♦ Relacionar feitos e datos, respecto da estrutura da Terra coas teorías que a explican. 
♦ Interpretar fenómenos e sucesos planetarios utilizando a teoría da tectónica global. 
♦ Explica-los procesos que se poden observar no mundo inanimado e nos seres vivos, procu-
rando unha explicación informada e crítica despois da súa análise e estudo utilizando a meto-
doloxía do método científico. 
♦ Identifica os diferentes tipos de seres vivos e os seus niveis de organización, tentando clasi-
ficalos dentro dos principais grupos taxonómicos e estudando as súas interrrelacións. 
♦ Intervir de maneira ordenada e respectuosa en debates. 
♦ Deseñar e realizar pequenas investigacións sobre as funcións dos seres vivos servíndose 
dos procedementos do traballo científico. 
♦ Contrastar diferentes fontes de información e elaborar informes sobre problemas biolóxicos e 
xeolóxicos relevantes(conservación das especies, intervención humana na reprodución,etc.). 
♦ Aprender a traballar en equipo e a dialogar recollendo as ideas dos demais para contrastalas 
coas propias mellorando así a eficacia no avance do coñecemento. 
♦ Aprender técnicas de traballo no laboratorio con eficacia e en condicións de seguridade. 
♦ Recoller e ordenar datos de maneira operativa; é dicir, que a súa interpretación e utilización 
facilite o traballo posterior. 
♦ Aprender as técnicas específicas do estudo das ciencias como poden ser a interpretación de 
gráficos e táboas así como a simulación de escenarios para comprobar hipóteses de traballo. 
♦ Aprender a elaborar informes científicos de maneira ordenada para chegar a conclusións 
concretas e precisas. 
♦ Aprender a dominar as novas tecnoloxías da informática e da comunicación. 
 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Para avaliar o grao acadado das competencias traballadas e o nivel acadado dos contidos de-
senvolvemos, a actitude o alumnado respecto ao traballo realizado así como o seu desenvol-
vemento integral en relación con cada materia e nivel correspondente, utilizaranse os seguintes 
instrumentos: 
- Cualificación da participación activa e positiva do alumnado nas tarefas de clase e traballos a 
realizar no seu domicilio. 
- Cualificación da presentación dos traballos e da libreto de clase. 
- Cualificación da participación activa nas prácticas de laboratorio e tamén nas actividades ex-
traescolares e complementarias. 
- Cualificación do progreso acadado durante o curso na materia correspondente, así como a 
madurez persoal correspondente ao nivel de cada alumno/a  grazas aos contidos traballados. 
- Cualificación do desenvolvemento acadado de capacidades específicas das materias de cien-
cias, como por exemplo, interpretación de gráficas, manexo de técnicas de observación da rea-
lidade natural, mellora na habilidade de abordar problemas, capacidade de relacionar datos con 
fórmulas matemáticas. 
- A mellora da capacidade de traballar en grupo. 
- A mellora da capacidade de elaborar informes segundo criterios do método científico. 
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- A mellora na capacidade de comprensión lectora en diferentes linguas. 
- A mellora na capacidade de manexo e utilización das novas técnicas da información e da tec-
noloxía informática. 
- O desenvolvemento das capacidades de análise e crítica. 
 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN (PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN) 
 
Realización dunha proba escrita por cada avaliación. Nalgunha das materias, como é o caso 
dos dous primeiros cursos da ESO, o cuarto curso da ESO e as CCMC de bacharelato, o valor 
desta proba escrita será aproximadamente o 70-80% da cualificación da avaliación, sendo ne-
cesario para obter o restante 20-30% a realización correcta dos traballos, prácticas e/ou exerci-
cios de avaliación que se correspondan con cada trimestre co curso. 
En xeral e todas as materias, o traballo de clase poderá sumar ou restar en medida razoable 
algunha puntuación na cualificación de cada avaliación así como ser tido en conta para a cuali-
ficación final. Así, as aportacións positivas relevantes dun alumno ou alumna poderán sumar 
puntos a maiores en cada avaliación. Pola contra, unha actitude negativa, actitude non partici-
pativa ou  os traballos non realizados ou non presentados sen xustificación axeitada, pode su-
por a diminución de puntos na cualificación obtida por outros conceptos. 
      Realización dunha proba escrita de recuperación despois da 1ª, 2ª e 3ª avaliación. O 
valor desta proba será o 100% da cualificación da recuperación, salvo que se indique previa-
mente ao alumnado que tamén se terá en conta un traballo que podería sumar entre un 
20-30% da cualificación. 
     A final de curso, a xuízo do profesor ou profesora e para aqueles alumnos cunha ava-
liación suspensa, poderase realizar unha proba extraordinaria só desa avaliación. No caso de 
dúas ou máis avaliacións suspensas, poderase facer un exame total da materia a xuízo do pro-
fesorado da materia correspondente. 
   Realización dunha proba escrita extraordinaria no mes de setembro. 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
No proceso de adquisición de contidos e competencias básicas, seguirase o desenvolvemento 
de cada alumno/a de maneira que se farase como mínimo unha proba escrita para cada ava-
liación non superada. Para ver as posibles diferenzas, ver a programación individual de cada 
unhas das materias. 
 
 
ACTIVIDADES PARA A RECUPERACIÓN/ACTIVIDADES DE REFORZO 
 
Durante o curso, teranse en conta aquelas actividades que en cada un dos libros de texto ve-
ñen sinaladas como reforzo, é dicir, ao final de cada tema ou unidade didáctica e que incluín os 
principias contidos a acadar, para ser realizadas antes de cada avaliación. No caso de non ser 
superada algunha das avaliacións, estas actividades de reforzo constituirán unha parte impor-
tante das actividades de repaso na aula para preparar as recuperacións da avaliación corres-
pondente. 
 
PLANS A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES (ESO) E NO BACHARELATO 
No caso de BAC: ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN. 
 
No caso tanto da ESO como do Bacharelato, faranse dous exames ao longo do curso, nos que 
se reparte a materia pendente, un despois das vacacións de Nadal e outro no mes de maio. Ao 
alumnado, dáselle instrucións sobre os contidos mínimos e os contidos máis relevantes así 
como de posibles traballos a realizar, dependendo da materia. que serán obxecto de avalia-
ción. A cualificación obtense pola media dos resultados destes dous exames escritos e a suma 
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dos traballos, se fose o caso. Os contidos mínimos serán facilitados a este alumnado ou postos 
a súa disposición nunha web ou en soporte dixital de maneira clara, e, no caos de que fose 
necesario, tamén impresos en papel para que poidan ser fotocopiados polo alumnado. 
 
O profesorado do Departamento estará sempre ata agora aberto a resolver dúbidas e clarificar 
contidos das materias pendentes en tempo e horas libres, recreos incluídos Así seguirá a facer, 
proporcionando incluso, se fose conveniente materiais e bibliografía complementarios. 
 
Sempre utilizarase o libro de texto que o alumnado tivo no ano anterior, precisamente para faci-
litar a superación das materias pendentes. 
 
No caso de que a dirección do centro habilite un horario lectivo para impartición de clases de 
apoio o profesorado do Departamento incluirá estas horas no seu horario semanal oficial. 
 
Nota importante: No caso da Bioloxía e Xeoloxía de terceiro curso da ESO, o alumnado que a 
teña pendente, deberá facer os exames de maneira independente e ao final do curso a cualifi-
cación desta materia, que deberá ser como mínimo de 3, fará media coa que teña na materia 
de Físico-Química de terceiro da ESO ben deste ano ben do ano pasado, considerando apro-
bado a media de 4,5. 
 
 
ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN ACREDITAR OS 
COÑECEMENTOS NECESARIOS NAS MATERIAS DE CONTIDOS PROGRESIVOS (SÓ NO 
BACHARELATO) 
 
Os programas destas materias revísanse ao comezo do curso para evitar repetición de conti-
dos e para a comprobación de que seguen unha orde lóxica e de acordos cos currículos ofi-
ciais, facendo a consulta necesaria entre o profesorado que as imparte nas reunións do Depar-
tamento ao longo do curso. Neste Departamento, esta situación pode darse só parcialmente no 
caso da materia “Bioloxía e Xeoloxía” de primeiro curso e a “Bioloxía” de segundo curso. En 
realidade, os contidos son o bastante diferentes como para que exista un problema real neste 
caso. 
 
ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (MATERIAS DE BACHARELATO) 
 
Tanto na ESO como no Bacharelato, procurarase averiguar nas primeiras semanas do curso o 
nivel que o alumnado ten sobre cada materia a impartir para poder adecuar os contidos da pro-
gramación desta e o ritmo do seu desenvolvemento a unha velocidade idónea para a súa me-
llor comprensión e adquisición. 
 
No caso de materias de bacharelato, isto farase con maior detalle, durante todo o curso, traba-
llando na aula algún contido destes contidos básicos más xerais que constituísen o núcleo 
principal do coñecemento da materia que se está impartindo. 
 
A maneira de averiguar o anterior é facendo na aula enquisas verbais e tamén por medio du-
nha proba escrita, que facilite saber o nivel do alumnado sobre  os contidos máis básicos e 
imprescindibles das materias correspondentes. Esta proba escrita farase de novo polos mes-
mos alumnos ao final do curso averiguando así o progreso efectuado polo alumnado. 
 
 
ACCIÓNS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR: TRATAMENTO DO FOMENTO DA 
LECTURA (ESO)/ACTIVIDADES DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO (BAC) 
 
Ao alumnado se lle informará dunha serie de textos complementarios a cada materia, tal e co-
mo se sinala nas correspondentes programacións, e se colaborará nas actividades concretas 
de clubs de lectura que se programan no Proxecto de Biblioteca vixente no centro. Asúmesmo, 
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este Departamento ten profesorado implicado no Equipo de Normalización Lingüística para 
colaborar nas diferentes actividades deste, en concreto un profesor formará parte do equipo de 
Normalización Lingüística do centro este curso. Durante o curso, utilizaranse textos tanto en 
galego como en castelán procedentes de medios de comunicación como xornais ou revistas 
(aquí podemos citar de maneira específica os textos que poidan aparecer en revistas ás que 
está suscrito este Departamento como National Geographic, A revista dos Ensinantes das 
Ciencias da Terra e Cerna, esta última da asociación ecoloxista Adega; entre outras revistas 
utilizadas como material de lectura utilizaranse “Investigación y Ciencia” e os números espe-
ciais sobre natureza que publican cada semanalmente ou cada dúas semanas os xornais El 
País e El Mundo, nos que aparecen informacións interesantes sobre os contidos das materias 
impartidas por este Dpto.). Asúmesmo, daranse constantemente información dos contidos pre-
sentes nas web citadas no apartado seguinte, para que poidan acceder a eles e poder traballos 
e analizalos na clase ou na aula de informática). Finalmente. Este Departamento ven colabo-
rando co Departamento de Orientación na elaboración da revista do centro, sendo incluso pu-
blicada na web oficial do centro polo xefe do Departamento como colaboración no proxecto 
lingüístico. 
Como accións máis concretas no marco do proxecto lector, este Departamento vai crear un 
clube de lectura en colaboración co profesorado encargado da biblioteca do centro: 
 
O clube vai dirixido para o alumnado de 2º curso da ESO (dependendo da disponibilidade do 
alumnado) no que se leerán dos das seguintes obras: 
  
O clube vai dirixido para o alumnado de 2º curso da ESO no que se leerán parte das seguintes 
obras:  
“Lavoisier y el misterio del quinto elemento” de Luca Novelli. Colección “Vidas geniales de la 
Ciencia”. 2009. 
 “Edison, como inventar de todo y más” de Luca Novelli. Colección “Vidas geniales de la Cien-
cia”. 2008. 
“Einstein y las máquinas del tiempo” de Luca Novelli. Colección “Vidas geniales de la Ciencia”. 
2008. 
 “Mendel y la invasión de los OGM”, de Luca Novelli. Colección “Vidas geniales de la Ciencia”. 
2008. 
 “Historias curiosas de la ciencia”, de Cyril Aydon. Editorial Swing, 2008. 
 
Nestes clubes de lectura o proceso de aprendizaxe será o seguinte: 
Lectura de partes dos libros por cada alumno/a en presenza dos demais e aos días seguintes, 
posta en común das ideas e análise do leído en sesión conxunta. Tamén, se fose preciso, po-
derase decidir parte das obras na casa para avanzar algo nas temáticas de cada libro se o 
tempo no centro fose insuficiente. 
 
 
FOMENTO DAS TIC (ESO) E CONTRIBUCIÓNS AO PROXECTO TIC (BAC) 
 
Nas diferentes materias, o profesorado do Departamento emprega regularmente as novas tec-
noloxías da información e comunicación, sendo exemplo disto, a participación en moitas activi-
dades didácticas nas que estas son necesarias: 

- O profesorado do Departamento empregará os materiais de internet como enlaces e 
webs interactivas do nivel adecuado ao alumnado de cada curso para a mellora das ha-
bilidades nas novas técnicas da información. 

- Desenvolvemento de diferentes actividades e a súa inclusión en webs, como 
www.impactsjournal.com e www.biogeociencias.com  

- Participación na realización do periódico dixital do concurso nacional “El país de los es-
tudantes”. 

- Utilización de internet como apoio das actividades de aula segundo especifica o 
currículo das materias impartidas polo Departamento. De maneira especial empre-
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garanse os enlaces de internet incluídos nos libros de texto e outros que sexan de 
interese para complementar os contidos traballados na aula. Esta utilización dos me-
dios informáticos farase en todas as materias do Dpto. 

 
 
PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
 
Durante o curso, en reunión dos profesores/as do Departamento, en especial, nas reunións 
oficiais destes no horario especificamente sinalado, se fará un seguimento das programacións 
das respectivas materias así como das actividades didácticas realizadas tanto na aula como no 
marco das diferentes actividades complementarias e extraescolares, para analizar o seu de-
senvolvemento, a súa eficacia a e os resultados obtidas a partir delas. 
 
Ao remate do curso, farase unha reflexión xeral sobre o conxunto das programacións, anali-
zando e concretando os problemas atopados, a eficacia das actividades mellor valoradas e os 
posibles cambios para vindeiros cursos. Para facer isto un instrumento a ter en conta é a esta-
tística a facer a final do curso en cada materia. Ao remate do curso compararase esta estatísti-
ca cos resultados obtidos no curso anterior. 
 
Outro posible método para avaliar a propia programación é o éxito obtido polo alumnado en 
probas externas, como a realizada no remate do segundo curso da ESO e as probas de Selec-
tividade a final do bacharelato. Nas materias do bacharelato farase un exame de coñecemen-
tos previos sobre a materia a impartir para logo repetir dita proba ao remate do curso compro-
bando así o avance do alumnado na adquisición de capacidades e asimilación de contidos du-
rante o curso. 
Tamén se analizarán os problemas atopados co alumnado de procedencia estranxeira e pro-
cedente doutros centros da propia cidade, así como o resultado en grupos con abundancia de 
repetidores e alumnos/as baixa capacidade de sociabilidade e convivencia en grupo. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS /EXTRAESCOLARES  PARA O CURSO CURSO 2015-16 

 
 
Ademais das actividades incluídas na táboa podemos destacar as seguintes: 
 

- Todas aquelas que lle propoña a Dirección ou unha administración como o Concello, Consellería de Educación e O. U. ou as universidades, 
sempre que fose posible e de acordo cos contidos e ritmo das materias a impartir polo Departamento. 
- Participación dos alumnos de Diver-II na elaboración do “Pais dos estudantes”, actividade promovida polo diario “El Pais”, se fose o caso. Esta 
actividade farase en colaboración co Dpto. de Física e Química e outros, se fose o caso. 
- Proxección de vídeos complementarios ás unidades didácticas. 
- Participación no Día da ciencia en galego, segundo as posibilidades. 
- Colaboración deste Departamento na Fase Práctica de alumnos e alumnas do Máster do Profesorado da Universidade de Santiago de Com-
postela, se fose o caso. 
- Participación no proxecto Voz Natura co alumnado de 1º ESO e Diver-II de 4º ESO. 

Grupos Actividades Data Hora COLABORACIONES Orzamento 
1º ESO Participación no Programa Voz Natura e actividades relacionadas Todo o curso   sen custo 
1º e 2º ESOESO 
e Div-II de 4º  

Visita á Escola de Agricultura Ecológica de Vilasantar (ou outra 
equivalente) e ao centro Sergude de investigación agrícola. 

1 trimestre xornada de 
mañá 

 O alumnado pagará o 
autocar. 

1º ESO e 2º ESO, e Div-
II de 4º ESO 

Visita ao museo MUNCIP e acuario da Coruña 2 trimestre Todo o día  A cargo do proxecto 
Natura 

Alumnado de Ciencias da 
Terra e de Bioloxía de 2º 
de bacharelato 

Observación de aves na marisma do Bao en A Lanzada 2º trimestre (final de 
xaneiro ou principios 
de febreiro) 

Toda a mañá  O desprazamento a cargo 
do alumnado 

1º da ESO e Diver-II Roteiro pola beira do río Sarela, para o seu estudo medioambiental  
e recollida da macrofauna no estación de primaveira. 

3º trimestre Toda a mañá Adega e Dpto. De Física e Química sen custo 

Diver-II de 4º ESO Saídas ao entorno do centro estudo da flora de primavera e un 
estudo ecolóxica de flora ripícola en situación de sol ou sombra 

Dúas saídas no 3º 
trimestre 

3 horas por 
cada saída 

 Sen custo 

1º ciclo da ESO Participación na exposición final do proxecto Natura en Culleredo 
ou no lugar determinado pola organización 

3º trimestre Unha mañá  O custo da viaxe a cargo 
do alumnado ou do pro-
xecto Natura, se fose o 
caso 

2º ciclo da ESO e 1º de 
bach de Ciencias 

Visita ao Parque Nacional das Illas Atlánticas 3º trimestre, no 
derradeiro día lectivo 

Unha xornada 
completa 

 O custo da viaxe a cargo 
do alumnado 

2º ciclo da ESO Visita á planta depuradora e á potabilizadora de auga da cidade no 
Tambre, e á planta depuradora de augas residuais de Roxos 

2º trimestre Unha mañá ou 
sesión enteira 

Dpto de Física e Química e/ou 
Tecnoloxía 

O custo da viaxe a cargo 
do alumnado 

Diver-II de 4º ESO e 
alumnado 1º da ESO 

Mantemento e coidado dos xardíns do centro e cultivo de legumes 
en espaldeira, no marco do Proxecto Natura. 

Todo o curso En horas de 
clase 

Dpto. de actividades extraescolares 
e o concurso Voz Natura 

Voz Natura e orzamento 
de Diversificación 
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LIBROS DE TEXTO PROPOSTOS PARA O CURSO 2015-16 

ESO 
Curso MATERIA TÍTULO AUTOR/ES EDITORIAL ED ISBN Ano Pub. IDIOMA 

(G/C) 

1º Bioloxía-Xeoloxía Non hai libro de texto proposto       

2º Ciencias da Natureza Ciencias da. Natureza (Adarve) Jorge Barrio e outros Oxford  9788467371406 2012 G 

3º Bioloxía e Xeoloxía Non hai libro de texto proposto       

4º Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía (Adarve) Antonio María Cabrera e 
outros 

Oxford  978467371758 2012 G 

D-I Ámbito Científico de 
Diversificación-I 

Diversificación I. Ámbito científico-tecnológico Filomena González e outros Editex  9788497719902 2011 C 

D-II Ámbito Científico de 
Diversificación-II 

Diversificación I. Ámbito científico-tecnológico Filomena González e outros Editex  9788490032770 2012 C 

 
BACHARELATO 

Curso MATERIA TÍTULO AUTOR/ES EDITORIAL ED ISBN Ano 
Publi. 

IDIOMA 
(G/C) 

1º Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía e Xeoloxía 1 Emilio Pedrinaci e outros SM  978-84-675-7656-6 Ed.última G 

1º Ciencias para o Mundo 
Contemporáneo 

Ciencias para o mundo contemporáneo Emilio Pedrinaci e outros SM  978-84-9854-093-2 Ed.última G 

1º Cultura Científica Non hai libro de texto proposto       

2º CCTMA Ciencias da Terra e do Medio Ambiente Diodora Calvo e outros McGraw-Hill  987-84-481-6981-7 Ed.última C 

2º Bioloxía Bioloxía 2 José Alcamí e col. SM  9788498541816 Ed.última G 
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Programación de materias reguladas pola 
Lei Orgánica de Educación (LOE) 

 
CONTIDOS 
 
Ver a programación individual de cada materia. 
 
CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Están sinaladas na programación de cada unha das materias. 
 
METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 
Está indicada na programación da cada unha das programacións das diferentes materias im-
partidas polo Departamento. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Está indicada en cada unha das materias do Departamento. 
 
MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS NO LIBRO DE TEXTO 
 
Empregaranse numerosos recursos didácticos presentes nos textos ou non, como por exemplo, 
mapas conceptuais de cada unidade didáctica, gráficos, táboas, cuestionarios, textos resalta-
dos en cor na marxe das páxinas, prácticas, diagramas de fluxo…, todos eles que facilitan a 
comprensión e adquisición dos contidos. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Poden concretarse en tres aspectos: O nivel e cantidade dos contidos adáptase en certa medi-
da á capacidade do grupo de alumnos/as, e tamén á capacidade individual de cada alumno/a 
dentro dun mesmo grupo de clase. Asemade, cando algúns/as alumnos/as teñen que recuperar 
ou reforzar algúns contidos, aproveitarase para que os máis avanzados poidan facer outras 
tarefas, dándolles así a posibilidade de progresar algo máis desenvolvendo ao máximo as súas 
capacidades. 
Tamén, as actividades extraescolares e complementarias irán adaptándose durante o curso 
académico ao avance nos contidos básicos de cada grupo de alumnos/as, anulándose algunha 
se así fose necesario para acadar en tempo e forma os contidos mínimos para cada avaliación. 
Por outra banda, o Departamento colabora no centro coa atención máis personalizada a alum-
nos que levan un menor desenvolvemento dos contidos e capacidades constituíndo “un grupo 
de diversificación” no curso terceiro da ESO. 
 
PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS 
 
Están indicados nas programacións de cada unha das materias impartidas polo Departamento. 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES 
 
Están indicados nas programacións de cada unha das materias, ben no documento da propia 
memoria ben nun documento aparte, o cal se porá en todo caso en coñecemento do alumnado, 
indicando onde poden ser consultados ámbolos dous. 
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CONCEPTO DO PROCESO DA AVALIACIÓN 
 
A avaliación, entendida como parte integrante do proceso instrucción-formación do alumnado, 
orienta permanentemente a súa aprendizaxe, contribuíndo en si mesma á mellora do rende-
mento. En todo momento a avaliación terá un carácter formativo e de punto de reflexión 
para encauza-la aprendizaxe para tentar que esta sexa o máis significativa posible. Para 
lograr todo isto, a avaliación debe ser continua e estar atenta á evolución do proceso global do 
desenvolvemento do/da alumno/a (intelectual, afectivo e social). Nos dous primeiros cursos da 
ESO, e tamén no terceiro se a Dirección así o determine, farase, ademais das tres avaliacións 
ordinarias a realizar en cada un dos cursos da ESO e do Bacharelato, unha avaliación inicial 
para estudar o nivel que ten o alumnado ao principio do curso e así poder determinar mellor as 
directrices a seguir. 
 
A avaliación terá as tres facetas seguintes: criterios de avaliación que determinarán de forma 
a máis obxectiva posible o logro por parte do alumnado dos obxectivos e contidos propostos; 
avaliación do proceso de aprendizaxe; e avaliación do proceso de ensinanza. En todo 
caso, a primeira destas tres facetas, é dicir, os criterios de avaliación serán os que determinen 
as cualificacións do alumnado, tendo en conta sempre que para aprobar será necesario entre-
gar os traballos pedidos durante o curso, e que, previamente á suma da puntuación destes en 
cada avaliación, será imprescindible ter aprobadas as probas escritas correspondentes a esa 
avaliación. Con respecto ás segunda e terceira facetas da avaliación citadas anteriormente, 
realizaranse na medida do posible tendo en conta o escaso tempo que representan as das dú-
as horas semanais desta materia. 
 
1.– Criterios de avaliación do grado de comprensión e obtención dos contidos concep-
tuais, procedimentais e actitudinais 
 Os criterios de avaliación aplicaranse de forma continua e secuencial ós contidos de 
cada unidade didáctica, polo que se detallan xunto con estes últimos máis adiante. Avaliaranse 
os tres tipos de contidos: conceptuais, procedimentais e actitudinais. 
 Aqueles/as alumnos/as que non asistan ás clases perderán o dereito de avaliación con-
tinua segundo os criterios sinalados no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
 
2.– Avaliación do proceso da aprendizaxe 
 Para realizar o modelo de avaliación continua utilizaranse moi diversos instrumentos e 
procedementos de recollida de información sobre o alumnado, entre os que destacan os se-
guintes: 
• Observación sistemática da evolución do traballo e da actitude do/da alumno/a na clase, por 
medio dun rexistro anecdótico persoal. 
• Análise das producións do alumnado: monografías, resumes, traballo de aplicación e síntese, 
caderno de clase, textos escritos, e producións orais. 
• Intercambios orais co alumnado: diálogo, entrevista, postas en común, asembleas, e mesas 
redondas. 
• Probas específicas: obxectivas, abertas, exposición dun tema, e resolución de exercicios. 
• Autoavaliación. 
• Coavaliación. 
 
3.– Avaliación do proceso de ensinanza 
 Concretarase nos seguintes procedementos: 
• Cuestionarios ó alumnado e ós/ás pais/nais. 
• Intercambios orais: entrevista cos/as alumnos/as, debates, entrevistas con padres/nais, reu-
nións con padres/nais. 
• Observador externo. 
• Gravacións vídeo e tomas fotográficas para a súa análise posterior, sempre con consentimen-
to do alumnado. 
• Resultado do proceso de aprendizaxe dos/das alumnos/as. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
 Os criterios de avaliación baséanse nos diferentes contidos tratados en cada unha das 
programacións das materias impartidas polo Departamento, seguindo unha secuencia en para-
lelo a ditos contidos. 
 En xeral e tendo en conta as materias deste Departamento poderíamos sinalar algúns 
criterios máis xerais que poderiamos aplicar a cada unha das asignaturas, aínda que de manei-
ra máis concreta en cada caso. 
 
♦ Identifica as características do traballo científico e as repercusións da ciencia na sociedade. 
♦ Coñecer e aplicar algunhas técnicas de traballo utilizadas na investigación de diversos as-
pectos(da xeoloxía, botánica, ecoloxía, etc.) do noso planeta. 
♦ Relacionar feitos e datos, respecto da estrutura da Terra coas teorías que a explican. 
♦ Interpretar fenómenos e sucesos planetarios utilizando a teoría da tectónica global. 
♦ Explica-los procesos que se poden observar no mundo inanimado e nos seres vivos, procu-
rando unha explicación informada e crítica despois da súa análise e estudo utilizando a meto-
doloxía do método científico. 
♦ Identifica os diferentes tipos de seres vivos e os seus niveis de organización, tentando clasi-
ficalos dentro dos principais grupos taxonómicos e estudando as súas interrrelacións. 
♦ Intervir de maneira ordenada e respectuosa en debates. 
♦ Deseñar e realizar pequenas investigacións sobre as funcións dos seres vivos servíndose 
dos procedementos do traballo científico. 
♦ Contrastar diferentes fontes de información e elaborar informes sobre problemas biolóxicos e 
xeolóxicos relevantes(conservación das especies, intervención humana na reprodución,etc.). 
♦ Aprender a traballar en equipo e a dialogar recollendo as ideas dos demais para contrastalas 
coas propias mellorando así a eficacia no avance do coñecemento. 
♦ Aprender técnicas de traballo no laboratorio con eficacia e en condicións de seguridade. 
♦ Recoller e ordenar datos de maneira operativa; é dicir, que a súa interpretación e utilización 
facilite o traballo posterior. 
♦ Aprender as técnicas específicas do estudo das ciencias como poden ser a interpretación de 
gráficos e táboas así como a simulación de escenarios para comprobar hipóteses de traballo. 
♦ Aprender a elaborar informes científicos de maneira ordenada para chegar a conclusións 
concretas e precisas. 
♦ Aprender a dominar as novas tecnoloxías da informática e da comunicación. 
 
 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
Para avaliar o grao acadado das competencias traballadas e o nivel acadado dos contidos de-
senvolvemos, a actitude o alumnado respecto ao traballo realizado así como o seu desenvol-
vemento integral en relación con cada materia e nivel correspondente, utilizaranse os seguintes 
instrumentos: 
- Cualificación da participación activa e positiva do alumnado nas tarefas de clase e traballos a 
realizar no seu domicilio. 
- Cualificación da presentación dos traballos e da libreto de clase. 
- Cualificación da participación activa nas prácticas de laboratorio e tamén nas actividades ex-
traescolares e complementarias. 
- Cualificación do progreso acadado durante o curso na materia correspondente, así como a 
madurez persoal correspondente ao nivel de cada alumno/a  grazas aos contidos traballados. 
- Cualificación do desenvolvemento acadado de capacidades específicas das materias de cien-
cias, como por exemplo, interpretación de gráficas, manexo de técnicas de observación da rea-
lidade natural, mellora na habilidade de abordar problemas, capacidade de relacionar datos con 
fórmulas matemáticas. 
- A mellora da capacidade de traballar en grupo. 

17 



 

- A mellora da capacidade de elaborar informes segundo criterios do método científico. 
- A mellora na capacidade de comprensión lectora en diferentes linguas. 
- A mellora na capacidade de manexo e utilización das novas técnicas da información e da tec-
noloxía informática. 
- O desenvolvemento das capacidades de análise e crítica. 
 
 
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN (PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN) 
 
Realización dunha proba escrita por cada avaliación. Nalgunha das materias, como é o caso 
dos dous primeiros cursos da ESO, o cuarto curso da ESO e as CCMC de bacharelato, o valor 
desta proba escrita será aproximadamente o 70-80% da cualificación da avaliación, sendo ne-
cesario para obter o restante 20-30% a realización correcta dos traballos, prácticas e/ou exerci-
cios de avaliación que se correspondan con cada trimestre co curso. 
En xeral e todas as materias, o traballo de clase poderá sumar ou restar en medida razoable 
algunha puntuación na cualificación de cada avaliación así como ser tido en conta para a cuali-
ficación final. Así, as aportacións positivas relevantes dun alumno ou alumna poderán sumar 
puntos a maiores en cada avaliación. Pola contra, unha actitude negativa, actitude non partici-
pativa ou  os traballos non realizados ou non presentados sen xustificación axeitada, pode su-
por a diminución de puntos na cualificación obtida por outros conceptos. 
      Realización dunha proba escrita de recuperación despois da 1ª, 2ª e 3ª avaliación. O 
valor desta proba será o 100% da cualificación da recuperación, salvo que se indique previa-
mente ao alumnado que tamén se terá en conta un traballo que podería sumar entre un 
20-30% da cualificación. 
     A final de curso, a xuízo do profesor ou profesora e para aqueles alumnos cunha avalia-
ción suspensa, poderase realizar unha proba extraordinaria só desa avaliación. No caso de 
dúas ou máis avaliacións suspensas, poderase facer un exame total da materia a xuízo do pro-
fesorado da materia correspondente. 
   Realización dunha proba escrita extraordinaria no mes de setembro. 
 
 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
No proceso de adquisición de contidos e competencias básicas, seguirase o desenvolvemento 
de cada alumno/a de maneira que se farase como mínimo unha proba escrita para cada ava-
liación non superada. Para ver as posibles diferenzas, ver a programación individual de cada 
unhas das materias. 
 
 
ACTIVIDADES PARA A RECUPERACIÓN/ACTIVIDADES DE REFORZO 
 
Durante o curso, teranse en conta aquelas actividades que en cada un dos libros de texto ve-
ñen sinaladas como reforzo, é dicir, ao final de cada tema ou unidade didáctica e que incluín os 
principias contidos a acadar, para ser realizadas antes de cada avaliación. No caso de non ser 
superada algunha das avaliacións, estas actividades de reforzo constituirán unha parte impor-
tante das actividades de repaso na aula para preparar as recuperacións da avaliación corres-
pondente. 
 
PLANS A SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES (ESO) E NO BACHARELATO 
No caso de BAC: ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN 
E AVALIACIÓN. 
 
No caso tanto da ESO como do Bacharelato, faranse dous exames ao longo do curso, nos que 
se reparte a materia pendente, un despois das vacacións de Nadal e outro no mes de maio. Ao 
alumnado, dáselle instrucións sobre os contidos mínimos e os contidos máis relevantes así 
como de posibles traballos a realizar, dependendo da materia. que serán obxecto de avalia-
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ción. A cualificación obtense pola media dos resultados destes dous exames escritos e a suma 
dos traballos, se fose o caso. Os contidos mínimos serán facilitados a este alumnado ou postos 
a súa disposición nunha web ou en soporte dixital de maneira clara, e, no caos de que fose 
necesario, tamén impresos en papel para que poidan ser fotocopiados polo alumnado. 
 
O profesorado do Departamento estará sempre ata agora aberto a resolver dúbidas e clarificar 
contidos das materias pendentes en tempo e horas libres, recreos incluídos Así seguirá a facer, 
proporcionando incluso, se fose conveniente materiais e bibliografía complementarios. 
 
Sempre utilizarase o libro de texto que o alumnado tivo no ano anterior, precisamente para faci-
litar a superación das materias pendentes. 
 
No caso de que a dirección do centro habilite un horario lectivo para impartición de clases de 
apoio o profesorado do Departamento incluirá estas horas no seu horario semanal oficial. 
 
Nota importante: No caso da Bioloxía e Xeoloxía de terceiro curso da ESO, o alumnado que a 
teña pendente, deberá facer os exames de maneira independente e ao final do curso a cualifi-
cación desta materia, que deberá ser como mínimo de 3, fará media coa que teña na materia 
de Físico-Química de terceiro da ESO ben deste ano ben do ano pasado, considerando apro-
bado a media de 4,5. 
 
ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN ACREDITAR OS 
COÑECEMENTOS NECESARIOS NAS MATERIAS DE CONTIDOS PROGRESIVOS (SÓ NO 
BACHARELATO) 
 
Os programas destas materias revísanse ao comezo do curso para evitar repetición de conti-
dos e para a comprobación de que seguen unha orde lóxica e de acordos cos currículos ofi-
ciais, facendo a consulta necesaria entre o profesorado que as imparte nas reunións do Depar-
tamento ao longo do curso. Neste Departamento, esta situación pode darse só parcialmente no 
caso da materia “Bioloxía e Xeoloxía” de primeiro curso e a “Bioloxía” de segundo curso. En 
realidade, os contidos son o bastante diferentes como para que exista un problema real neste 
caso. 
 
ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (MATERIAS DE BACHARELATO) 
 
Tanto na ESO como no Bacharelato, procurarase averiguar nas primeiras semanas do curso o 
nivel que o alumnado ten sobre cada materia a impartir para poder adecuar os contidos da pro-
gramación desta e o ritmo do seu desenvolvemento a unha velocidade idónea para a súa me-
llor comprensión e adquisición. 
 
No caso de materias de bacharelato, isto farase con maior detalle, durante todo o curso, traba-
llando na aula algún contido destes contidos básicos más xerais que constituísen o núcleo 
principal do coñecemento da materia que se está impartindo. 
 
A maneira de averiguar o anterior é facendo na aula enquisas verbais e tamén por medio du-
nha proba escrita, que facilite saber o nivel do alumnado sobre  os contidos máis básicos e 
imprescindibles das materias correspondentes. Esta proba escrita farase de novo polos mes-
mos alumnos ao final do curso averiguando así o progreso efectuado polo alumnado. 
 
 
ACCIÓNS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR: TRATAMENTO DO FOMENTO DA 
LECTURA (ESO)/ACTIVIDADES DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO (BAC) 
 
Ao alumnado se lle informará dunha serie de textos complementarios a cada materia, tal e co-
mo se sinala nas correspondentes programacións, e se colaborará nas actividades concretas 
de clubs de lectura que se programan no Proxecto de Biblioteca vixente no centro. Asúmesmo, 
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este Departamento ten profesorado implicado no Equipo de Normalización Lingüística para 
colaborar nas diferentes actividades deste, en concreto un profesor formará parte do equipo de 
Normalización Lingüística do centro este curso. Durante o curso, utilizaranse textos tanto en 
galego como en castelán procedentes de medios de comunicación como xornais ou revistas 
(aquí podemos citar de maneira específica os textos que poidan aparecer en revistas ás que 
está suscrito este Departamento como National Geographic, A revista dos Ensinantes das 
Ciencias da Terra e Cerna, esta última da asociación ecoloxista Adega; entre outras revistas 
utilizadas como material de lectura utilizaranse “Investigación y Ciencia” e os números espe-
ciais sobre natureza que publican cada semanalmente ou cada dúas semanas os xornais El 
País e El Mundo, nos que aparecen informacións interesantes sobre os contidos das materias 
impartidas por este Dpto.). Asúmesmo, daranse constantemente información dos contidos pre-
sentes nas web citadas no apartado seguinte, para que poidan acceder a eles e poder traballos 
e analizalos na clase ou na aula de informática). Finalmente. Este Departamento ven colabo-
rando co Departamento de Orientación na elaboración da revista do centro, sendo incluso pu-
blicada na web oficial do centro polo xefe do Departamento como colaboración no proxecto 
lingüístico. 
Como accións máis concretas no marco do proxecto lector, este Departamento vai crear un 
clube de lectura en colaboración co profesorado encargado da biblioteca do centro: 
 
O clube vai dirixido para o alumnado de 2º curso da ESO (dependendo da disponibilidade do 
alumnado) no que se leerán dos das seguintes obras: 
  
O clube vai dirixido para o alumnado de 2º curso da ESO no que se leerán parte das seguintes 
obras:  
“Lavoisier y el misterio del quinto elemento” de Luca Novelli. Colección “Vidas geniales de la 
Ciencia”. 2009. 
 “Edison, como inventar de todo y más” de Luca Novelli. Colección “Vidas geniales de la Cien-
cia”. 2008. 
“Einstein y las máquinas del tiempo” de Luca Novelli. Colección “Vidas geniales de la Ciencia”. 
2008. 
 “Mendel y la invasión de los OGM”, de Luca Novelli. Colección “Vidas geniales de la Ciencia”. 
2008. 
 “Historias curiosas de la ciencia”, de Cyril Aydon. Editorial Swing, 2008. 
 
Nestes clubes de lectura o proceso de aprendizaxe será o seguinte: 
Lectura de partes dos libros por cada alumno/a en presenza dos demais e aos días seguintes, 
posta en común das ideas e análise do leído en sesión conxunta. Tamén, se fose preciso, po-
derase decidir parte das obras na casa para avanzar algo nas temáticas de cada libro se o 
tempo no centro fose insuficiente. 
 
FOMENTO DAS TIC (ESO) E CONTRIBUCIÓNS AO PROXECTO TIC (BAC) 
 
Nas diferentes materias, o profesorado do Departamento emprega regularmente as novas tec-
noloxías da información e comunicación, sendo exemplo disto, a participación en moitas activi-
dades didácticas nas que estas son necesarias: 

- O profesorado do Departamento empregará os materiais de internet como enlaces e 
webs interactivas do nivel adecuado ao alumnado de cada curso para a mellora das ha-
bilidades nas novas técnicas da información. 

- Desenvolvemento de diferentes actividades e a súa inclusión en webs, como 
www.impactsjournal.com e www.biogeociencias.com  

- Participación na realización do periódico dixital do concurso nacional “El país de los es-
tudantes”. 

- Utilización de internet como apoio das actividades de aula segundo especifica o 
currículo das materias impartidas polo Departamento. De maneira especial empre-
garanse os enlaces de internet incluídos nos libros de texto e outros que sexan de 
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interese para complementar os contidos traballados na aula. Esta utilización dos me-
dios informáticos farase en todas as materias do Dpto. 

 
 
PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
 
Durante o curso, en reunión dos profesores/as do Departamento, en especial, nas reunións 
oficiais destes no horario especificamente sinalado, se fará un seguimento das programacións 
das respectivas materias así como das actividades didácticas realizadas tanto na aula como no 
marco das diferentes actividades complementarias e extraescolares, para analizar o seu de-
senvolvemento, a súa eficacia a e os resultados obtidas a partir delas. 
 
Ao remate do curso, farase unha reflexión xeral sobre o conxunto das programacións, anali-
zando e concretando os problemas atopados, a eficacia das actividades mellor valoradas e os 
posibles cambios para vindeiros cursos. Para facer isto un instrumento a ter en conta é a esta-
tística a facer a final do curso en cada materia. Ao remate do curso compararase esta estatísti-
ca cos resultados obtidos no curso anterior. 
 
Outro posible método para avaliar a propia programación é o éxito obtido polo alumnado en 
probas externas, como a realizada no remate do segundo curso da ESO e as probas de Selec-
tividade a final do bacharelato. Nas materias do bacharelato farase un exame de coñecemen-
tos previos sobre a materia a impartir para logo repetir dita proba ao remate do curso compro-
bando así o avance do alumnado na adquisición de capacidades e asimilación de contidos du-
rante o curso. 
 
Tamén se analizarán os problemas atopados co alumnado de procedencia estranxeira e pro-
cedente doutros centros da propia cidade, así como o resultado en grupos con abundancia de 
repetidores e alumnos/as baixa capacidade de sociabilidade e convivencia en grupo. 
 
 
O VALOR FORMATIVO DA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA NA ESO 
 
1. Valor formativo da materia 
 
Na Educación Secundaria Obrigatoria, a Bioloxía e Xeoloxía contribúe a desenvolver unha al-
fabetización científica. Esta permite familiarizar o alumno coa natureza e as ideas básicas da 
ciencia e axudaralle na comprensión de problemas cuxa solución pode cooperar no desenvol-
vemento tecnocientífico, facilitando actitudes responsables dirixidas a sentar as bases dun de-
senvolvemento sostible. 
 
A alfabetización científica pode e debe entenderse como un compoñente esencial da formación 
cidadá, tamén a base que debe recibir un futuro científico, superando visións deformadas e 
empobrecidas, puramente operativas da ciencia, que xeran un rexeitamento cara a esta que é 
necesario superar. 
 

En cuarto curso abórdase con detalle a dinámica terrestre, con particular insistencia no para-
digma da tectónica global e a historia do planeta. Afóndase en aspectos de citoloxía, introdú-
cense a xenética mendeliana e algúns temas relativos ao coñecemento dos ecosistemas e á 
detección e prevención de problemas ambientais. Coma nos outros cursos, cobran especial inte-
rese os contidos que teñen que ver coa forma de construír a ciencia e de transmitir a experiencia e 
o coñecemento científico. Son contidos que se relacionan con todos os bloques integrándose o 
máximo posible co conxunto dos contidos do curso. 

 
A achega da materia é esencial para a consecución dos obxectivos da etapa. Isto maniféstase 
en varios aspectos que pasamos a destacar: 
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 Axúdaselles aos alumnos a concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que 

se estrutura en distintas disciplinas, así como a coñecer e aplicar os métodos para identifi-
car os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 
 Coopérase no desenvolvemento e consolidación de 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. 

 
 Impúlsase a valoración e respecto da diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e opor-

tunidades entre eles. O estudo científico realiza unha achega inestimable para o rexeita-
mento fundamentado dos estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

 
 Realízase unha eficaz achega ao desenvolvemento de destrezas básicas na utilización das 

fontes de información para adquirir, con sentido crítico, novos coñecementos. Adquisición 
dunha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 
comunicación. 

 
 Estimúlase o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza neles mesmos, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a apren-
der, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

 
 Facilítase unha valoración crítica dos hábitos relacionados coa saúde, o consumo, o coida-

do dos seres vivos e o medio, contribuíndo á súa conservación e mellora. 
 
 Achéganselles os coñecementos esenciais para que os alumnos e alumnas comprendan e 

valoren os aspectos máis significativos da paisaxe de Galicia, valorando a necesidade da 
conservación e xestión sostible do patrimonio natural dela e do Estado. 

 
2. Recursos didácticos. 
 
No que respecta aos recursos metodolóxicos, a materia contemplará os principios de carácter 
psicopedagóxico que constitúen a referencia esencial para unha formulación curricular coherente 
e integradora entre todas as materias dunha etapa que debe reunir un carácter comprensivo á vez 
que respectuoso coas diferenza individuais. Os principios son os seguintes: 

- A nosa actividade como profesores será considerada como mediadora e guía para o 
desenvolvemento da actividade construtiva do alumno. 

- Partiremos do nivel de desenvolvemento do alumno, o que significa considerar tanto as súas 
capacidades coma os seus coñecementos previos. 

- Orientaremos a nosa acción a estimular no alumno o desenvolvemento de competencias 
básicas. Promoveremos a adquisición de aprendizaxes funcionais e significativas. 

- Buscaremos formas de adaptación na axuda pedagóxica ás diferentes necesidades do 
alumnado. 

- Impulsaremos un estilo de avaliación que sirva como punto de referencia á nosa actuación 
pedagóxica, que lle proporcione ao alumno información sobre o seu proceso de aprendizaxe e 
permita a participación do alumno neste a través da autoavaliación e a coavaliación. 

- Fomentaremos o desenvolvemento da capacidade de socialización, de autonomía e de 
iniciativa persoal. 
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Os contidos da materia preséntanse organizados en conxuntos temáticos de carácter analítico e 
disciplinar. Non obstante, estes conxuntos integraranse na aula a través de unidades didácticas 
que favorecerán a materialización do principio de inter e intradisciplinariedade por medio de 
conxuntos de procedementos como: 

- Indagación e investigación a través de hipótese e conxecturas, observación e recolleita de 
datos, organización e análise dos datos, confrontación das hipóteses, interpretación, 
conclusións e comunicación destas. 

- Tratamento da información grazas á recolleita e rexistro de datos, análise crítica das 
informacións, etc. 

 
O desenvolvemento da materia desde unha perspectiva inter e intradisciplinar tamén se levará a 
cabo a través de actitudes, e valores como o rigor e a curiosidade científica, a conservación e 
valoración do patrimonio natural e do medio, a tolerancia respecto das ideas, opinións e crenzas, a 
responsabilidade fronte aos problemas colectivos e o sentido da solidariedade. 
 
O desenvolvemento das experiencias de traballo na aula, desde unha fundamentación teórica 
aberta e de síntese que buscará a alternancia entre os dous grandes tipos de estratexias: 
expositiva e de indagación. Estas estratexias materializaranse en técnicas como: 
 
• O traballo experimental. 
• Comentarios de texto científicos. 
• A exposición oral. 
• O debate e o coloquio. 
• Os mapas de contido. 
• A investigación bibliográfica. 
• O seminario. 
 
3. Os contidos comúns-transversais. 
 
O presente documento mostra integrados os contidos comúns-transversais nos obxectivos, nas 
competencias específicas, nos diferentes bloques de contido e nos criterios de avaliación. Deste 
xeito, entendemos que o fomento da lectura, o impulso á expresión oral e escrita, as tecnoloxías 
da información e a comunicación e a educación en valores, son obxectos de ensino-aprendizaxe 
ao impulso da cal deberemos contribuír. Constitúen exemplos disto os seguintes: 

 Busca e selección de información de carácter científico empregando fontes diversas, entre 
elas as tecnoloxías da información e comunicación. 

 Interpretación de información de carácter científico para formarse unha opinión propia, ex-
presarse con precisión e argumentar sobre problemas relacionados coa natureza. 

 Valoración das achegas da Bioloxía e Xeoloxía para dar resposta ás necesidades dos seres 
humanos e mellorar as condicións da súa existencia. 

 Aprecio e gozo da diversidade natural e cultural de Galicia e do Estado, participando na súa 
conservación, protección e mellora. 

 Utilización correcta dos materiais, substancias e instrumentos básicos dun laboratorio e 
respecto polas normas de seguridade neste. 

 Valoración das repercusións da fabricación e uso de materiais e substancias frecuentes na 
vida cotiá. 

 Sensibilidade cara á racionalización no uso dos recursos naturais de Galicia e do Estado. 
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4. Relación da materia coas competencias básicas. 
 
A contribución da Bioloxía e Xeoloxía na consecución das competencias básicas da Educación 
Obrigatoria é esencial. Materialízase nos vínculos concretos que mostramos a continuación. 
 
Coñecemento e interacción co mundo físico. A maior parte dos contidos de Bioloxía e Xeoloxía 
teñen unha incidencia directa na adquisición da competencia que implica determinar relacións 
de causalidade ou influencia, cualitativas ou cuantitativas, e que require analizar sistemas 
complexos nos que interveñen varios factores. A materia leva consigo a familiarización co tra-
ballo científico para o tratamento de situacións de interese, a discusión acerca do sentido das 
situacións propostas, a análise cualitativa, significativa destas, a formulación de conxecturas e 
inferencias fundamentadas, a elaboración de estratexias para obter conclusións, incluíndo, no 
seu caso, deseños experimentais, e a análise dos resultados. O fomento desta competencia 
verase impulsado polo coñecemento da diversidade de paisaxes, ecosistemas e espazos pro-
texidos de Galicia e do Estado, sinalando os medios para a súa protección e conservación. 
 
A competencia matemática está intimamente asociada ás aprendizaxes que se abordarán. A 
utilización da linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos e expresar datos e ideas so-
bre a natureza proporciona contextos numerosos e variados para poñer en xogo os contidos 
procedementos e formas de expresión acordes co contexto, coa precisión requirida e coa fina-
lidade que se persiga. No traballo científico preséntanse a miúdo situacións de resolución de 
problemas de formulación e solución máis ou menos abertas, que esixen poñer en xogo estra-
texias asociadas a esta competencia. 
 
Tratamento da información e competencia dixital e para aprender a aprender. Son compe-
tencias que se desenvolven por medio da utilización de recursos como os esquemas, mapas 
conceptuais, a produción e presentación de memorias, textos, etc. Na faceta de competencia 
dixital contribúese a través da utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na 
aprendizaxe das ciencias para comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular e 
visualizar situacións, obtención e tratamento de datos, etc. Trátase dun recurso útil no campo 
da Bioloxía e Xeoloxía e que contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científi-
ca. 
 
Competencia social e cidadá. Está ligada ao papel da ciencia na preparación de futuros cida-
dáns dunha sociedade democrática para a súa participación na toma fundamentada de deci-
sións. A alfabetización científica constitúe unha dimensión fundamental da cultura cidadá, ga-
rantía de aplicación do principio de precaución, que se apoia nunha crecente sensibilidade so-
cial fronte ás implicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan comportar riscos 
para as persoas ou o medio de Galicia e do Estado. O estudo destas relacións e estes contidos 
que expresan unha auténtica cultura cidadá farán posible o coñecemento e a comprensión dos 
vínculos entre a ciencia e a tecnoloxía que se viven no medio, os problemas aos que se enfron-
tan, como previlos e tratalos para avanzar no proceso de busca e aplicación de solucións, su-
xeitas ao principio de precaución aludido para avanzar cara a un futuro sostible. 
 
Comunicación lingüística. A materia esixe a configuración e a transmisión das ideas e infor-
macións. O coidado na precisión dos termos utilizados, no encadeamento axeitado das ideas 
ou na expresión verbal das relacións fará efectiva esta contribución. O dominio da terminoloxía 
específica permitirá, ademais, comprender suficientemente o que outros expresan sobre ela. O 
seu cultivo favorecerá o respecto e aprecio pola lingua galega como lingua propia de Galicia e 
como parte fundamental do seu patrimonio cultural, como elemento esencial para o mantemen-
to da súa identidade. 
 
Autonomía e iniciativa persoal. Competencia que se estimula a partir da formación dun espí-
rito crítico, capaz de cuestionar dogmas e desafiar prexuízos, desde a aventura que supón en-
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frontarse a problemas abertos e participar na construción tentativa de solucións; desde a aven-
tura que constitúe facer ciencia. 
 
OBXECTIVOS XERAIS PARA A ETAPA DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
polas 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 adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en distintas dis-
ciplinas, 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 mesmos, 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 lite-
ratura. 
i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de xeito apropiado. 
l) 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 
contribucións importantes á cultura e á sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras persoas, 
aprender a coidalo, respectar as diferenza, afianzar os hábitos do coidado e saúde corporais e 
incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento perso-
al 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 se-
res vivos e o medio, contribuíndo á súa conservación e mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lingüística e cul-
tural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 
cara ao exercicio deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para o 
mantemento da nosa identidade. 
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CIENCIAS DA NATUREZA DO SEGUNDO CURSO DA ESO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 En cada unha das 12 unidades didácticas en que se organizaron / distribuíron os conti-
dos deste curso, preséntanse uns mesmos apartados neste documento para mostrar como se 
vai desenvolver o proceso educativo: 
 
- Obxectivos da unidade. 
- Contidos da unidade (conceptos, procedementos e actitudes). 
- Contidos transversais. 
- Criterios de avaliación. 
- Competencias básicas / subcompetencias asociadas aos criterios de avaliación e ás activida-
des de aprendizaxe. 
 
 O libro de texto utilizado é Ciencias da Natureza Galicia 2. º ESO (Proxecto Adarve, de 
Oxford EDUCACIÓN, 2012), cuxos autores son Jorge Barrio Gómez de Agüero, M.ª Luisa 
Bermúdez Meneses, Alicia Faure López, M.ª Felisa Gómez Esteban, Jesús Bárcena Rodríguez, 
Félix Angosto Garat, Virginia Barros Parra, Amelia Girau Alonso, Candelas Nogaledo de Paz e 
Margarita Pérez Froiz. Diferentes compoñentes para o profesor son o Libro do profesor, a Car-
peta de recursos fotocopiables (Reforzo e Ampliación -actividades, esquemas mudos, textos 
científicos, comprobación experimental, prácticas de laboratorio-, Probas de avaliación, Avalia-
ción de competencias e Adaptacións curriculares), os Recursos dixitais (imprimibles -
fotocopiables-, materiais multimedia -libro do alumno dixital, animacións, vídeos, galería de 
imaxes- e o Xerador de probas de avaliación). 
 
METODOLOXÍA 
 
 Tanto neste curso coma nos demais da ESO, a alfabetización científica dos alumnos, 
entendida como a familiarización coas ideas científicas básicas, convértese nun dos seus ob-
xectivos fundamentais, pero non tanto como un coñecemento finalista senón como un coñece-
mento instrumental que lles permita a comprensión de moitos dos problemas que lle afectan ao 
mundo na vertente natural e ambiental e, en consecuencia, a súa intervención no marco dunha 
educación para o desenvolvemento sostible do planeta (a ciencia é, en calquera caso, un ins-
trumento indispensable para comprender o mundo e para cambialo cando for necesario). 
 Isto só se poderá lograr se o desenvolvemento dos contidos (conceptos, feitos, teorías, 
leis, etc.) parte do que coñece o alumno e do seu contorno, ao que poderá comprender e sobre 
o que poderá intervir. Se ademais temos en conta que os avances científicos se converteron ao 
longo da historia nun dos paradigmas do progreso social, vemos que a súa importancia é fun-
damental na formación do alumno, formación na que tamén repercutirá unha determinada for-
ma de enfrontarse co coñecemento, a que incide na racionalidade e na demostración empírica 
dos fenómenos naturais. Neste aspecto habería que lembrar que tamén se debe facer fincapé 
no que o método científico lle achega ao alumno: estratexias ou procedementos de aprendiza-
xe para calquera materia (formulación de hipóteses, comprobación de resultados, investiga-
ción, traballo en grupo...), aspecto que está estreitamente ligado con algunhas das competen-
cias básicas. 
 Polo tanto, o estudo de Ciencias da Natureza neste curso terá en conta os seguintes 
aspectos: 
  - Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, senón tamén os 
procedementais e actitudinais, de forma que a presentación destes contidos ha de ir sempre 
encamiñada á interpretación do contorno por parte do alumno e a conseguir as competencias 
básicas propias desta materia, o que implica empregar unha metodoloxía baseada no método 
científico. 
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 - Conseguir unha aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que os con-
tidos / coñecementos poidan ser aplicados polo alumno ao entendemento do seu contorno na-
tural máis próximo (aprendizaxe de competencias) e ao estudo doutras materias. 
 - Promover unha aprendizaxe construtiva, de forma que os contidos e as aprendizaxes 
sexan consecuencia uns doutros. 
 - Tratar temas básicos, adecuados ás posibilidades cognitivas individuais dos alumnos. 
 - Favorecer, ademais do traballo individual, o de carácter colectivo entre os alumnos. 
 Os contidos, organizados en bloques, deben incluír a familiarización do alumno con toda 
unha serie de estratexias básicas (procedementais e actitudinais) da actividade científica (Con-
tidos comúns), estratexias que condicionan a forma en que deberán ser desenvolvidos os que 
poderiamos considerar máis de tipo conceptual (Materia e enerxía, Transformacións xeolóxicas 
debidas á enerxía interna da Terra, A vida en acción: as funcións vitais e Ambiente: o ambiente 
natural). 
 
 En tal sentido, o libro de texto utilizado organiza cada unidade cunha mesma estrutura, 
e cuxas distintas seccións atenden ás diferentes esixencias metodolóxicas indicadas: 
 
 Unha páxina inicial, cunha serie de preguntas de diagnóstico inicial a partir dunha ilus-

tración que chamará a atención sobre os contidos. 
 
 Un desenvolvemento expositivo da unidade: 

- Desenvolvemento, intercalando proporcionalmente contidos conceptuais, procede-
mentais e actitudinais, así como texto e ilustracións, debuxos e fotografías, o que 
adoita finalizar con actividades. 

- Realización de sinxelos experimentos para facilitar a comprensión de conceptos e 
procedementos, organizados baixo a denominación de Experimenta. 

- Actividades de reflexión (Pensa e deduce) para que obteña conclusións que despois 
se desenvolven nas epígrafes de contidos. 

- Información complementaria, a xeito de debuxos, fotografías, Interésache saber, vo-
cabulario explicativo... 

 
 Unha páxina de Ideas claras, a xeito de resumo textual dos contidos da unidade. 

 
 Unha páxina de Desenvolvemento de competencias básicas, na que unha serie de 

actividades, formuladas a partir da lectura dun texto, inciden naquelas que o alumno 
debe alcanzar ao longo do curso. 

 
 Páxina o páxinas de actividades, que incorpora algunhas de reforzo e de ampliación 

(as actividades están clasificadas segundo a dificultade: baixa, media e alta), e que po-
den servir para a avaliación do alumno. 
 

 Avaliación de competencias básicas: 
- Ao rematar cada un dos bloques en que se organizaron os contidos (unidades 1-2, 

unidades 3-5, unidades 6-7 e unidades 8-11) preséntanse catro páxinas de activida-
des que permiten avaliar o proceso de adquisición das competencias básicas, é di-
cir, a competencia do alumno para aplicar os coñecementos adquiridos en situa-
cións propias do mundo real. 

 
Anexos:  

- Procedementos: estimar o tamaño dos obxectos, entender como funciona o ra-
diómetro solar, interpretar fenómenos caloríficos, comunicarte a longas distan-
cias, investigar a cor mediante filtros, fabricar un volcán e simular a erupción, re-
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coñocer rochas polas súas características, observa a nutrición das plantas, ob-
servar os movementos das plantas e estudar algúns factores abióticos. 

- Índice analítico. 
 
AS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o alumno 
cando remata a escolaridade obrigatoria para afrontar os retos da súa vida persoal e laboral 
son as seguintes: 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 
 Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
 Competencia social e cidadá. 
 Competencia cultural e artística. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia na autonomía e iniciativa persoal. 

 
Coñecemento e interacción co mundo físico 
 Describir, explicar e predicir fenómenos naturais. 
 Manexar as relacións de causalidade ou de influencia, cualitativas ou cuantitativas, entre 

as ciencias da Natureza. 
 Analizar sistemas complexos, nos que interveñen varios factores. 
 Entender e aplicar o traballo científico. 
 Describir as implicacións que teñen a actividade humana e a actividade científica e tec-

nolóxica no medio. 
 Identificar os grandes problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e as solucións 

que se están a buscar para os resolver e para avantar nun desenvolvemento sostible. 
 Adquirir a formación básica para participar na toma de decisións sobre os problemas 

locais e globais que se formulan. 
 Interpretar probas e conclusións científicas. 
Matemática 
 Empregar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais. 
 Empregar a linguaxe matemática para analizar causas e consecuencias. 
 Empregar a linguaxe matemática para expresar datos e ideas sobre a natureza. 
Tratamento da información e competencia dixital 
 Empregar e producir na aprendizaxe da área esquemas, mapas conceptuais, informes, 

memorias... 
Social e cidadá 
 Comprender e explicar problemas de interese social dende unha perspectiva científica. 
 Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais para o avance da ciencia, para 

comprender como evolucionaron as sociedades e para analizar a sociedade actual. 
 Recoñecer as implicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan representar 

riscos para as persoas ou para o medio. 
Comunicación lingüística 
 Empregar a terminoloxía axeitada para construír textos e argumentacións con contidos 

científicos. 
 Comprender e interpretar mensaxes sobre as ciencias da Natureza. 
Aprender a aprender 
 Integrar os coñecementos e os  procedementos científicos adquiridos para comprender 
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as informacións que proveñen da súa propia experiencia e dos medios escritos e audiovi-
suais. 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
 Desenvolver un espírito crítico. Enfrontarse a problemas abertos, participar na constru-

ción tentativa de solucións. 
 Desenvolver a capacidade para analizar situacións avaliando os factores que incidiron 

nelas e mais as consecuencias que poden ter. 
 
 
 Nesta materia e curso, estas subcompetencias e as unidades en que se traballan son 
as seguintes (hai outras competencias/subcompetencias que tamén se adquiren na materia de 
Ciencias da natureza, aínda que non neste curso): 
 

 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 
 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 

Recoñecer cuestións investigables desde 
a ciencia: diferenciar problemas e expli-
cacións científicas doutras que non o son. 

 
1, 3 e 8 

Utilizar estratexias de busca de informa-
ción científica de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a información axei-
tada en diversas fontes. 

 
2, 6 e 9 

Recoñecer os trazos claves da investiga-
ción científica: controlar variables, formu-
lar hipóteses, deseñar experimentos, 
analizar e contrastar datos, detectar regu-
laridades, realizar cálculos e estimacións. 

 
 
2, 3 e 11 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos, e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos explicativos. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2 9 

Interpretar datos e probas científicas. 
Elaborar conclusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma correcta, or-
ganizada e coherente. 

 
1, 2, 3, 6, 7, 8, e 10 

Reflexionar sobre as implicacións da acti-
vidade humana e os avances científicos e 
tecnolóxicos na historia da humanidade, 
e destacar, na actualidade, as súas impli-
cacións no medio. 

 
 
12 

 
Matemática 

 
1, 3, 4 e 5 

Utilizar a linguaxe matemática para cuan-
tificar os fenómenos naturais. 

3, 4 e 5 

Utilizar a linguaxe matemática para anali- 4 e 5 
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zar causas e consecuencias. 
Utilizar a linguaxe matemática para ex-
presar datos e ideas sobre a natureza. 

1, 3, 4 e 5 

 
 
 
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (AMPLIACIÓN E REFORZO) 
 
En cada unha das unidades do curso, as actividades de atención á diversidade presentes no 
DVD-ROM de recursos multimedia (Recursos Oxford Educación), están ligadas aos seguintes 
contidos (indícase o seu título e a súa identificación como Ampliación (A) ou Reforzo (R): 
 
Unidade 1: 
Mapa conceptual (R). 
Materia: masa, volume e peso (R). 
A superficie (A). 
Gravidade no sistema solar (A). 
Corpos e sistemas materiais (R). 
Escalas de observación (R). 
A antigravidade (A). 
Arquímedes (A). 
A densidade (R). 
Partículas (R). 
Elaborar modelos de materia (R). 
Ensaia a inercia dos corpos (R). 
 
Unidade 2: 
Mapa conceptual (R). 
Fontes de enerxía (R). 
A enerxía no mundo (A). 
Enerxía e medio (A). 
De enerxía potencial a enerxía térmica (R). 
Tipos de fontes de enerxía (R). 
Converter enerxía en materia (A). 
A lámpada dixital (A). 
A enerxía consérvase (R). 
O péndulo de Newton (R). 
Ata onde ascende o péndulo? (A). 
Constrúe unha minicentral eólica (R). 
 
Unidade 3: 
Mapa conceptual (R). 
Escalas de temperatura (R). 
Alimentos e enerxía (A). 
Máquinas térmicas (A). 
Transmisión de calor (R). 
Temperatura e cambios de estado (R). 
Termómetros (A). 
Desenvolvemento da termoloxía (A). 
O movemento térmico das partículas (R). 
A temperatura e a cor das cousas (A). 
Experimentos sobre temperatura e calor (A). 
Equilibrio térmico (R). 
 
Unidade 4: 
Mapa conceptual (R). 
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Calidades do son (R). 
A música (A). 
Mapas sónicos (A). 
Calidades sonoras (R). 
O oído: estrutura e función (R). 
Empeza a música (A). 
Exceso de ruído (A). 
O sonómetro (R). 
Antenas «paraugálicas» (R). 
Propagación do son (A). 
O «botellófono» (R). 
 
Unidade 5: 
Mapa conceptual (R). 
Esquemas incompletos (R). 
Espellismos (A). 
A cor do ceo (A). 
Eclipses (R). 
Defectos da vista: as lentes (R). 
Efectos da luz ultravioleta (A). 
Ollo coas pantallas! (A). 
Luz branca e cores: disco de Newton (R). 
O periscopio (R). 
Espellos paralelos (R). 
Obxectos invisibles (R). 
 
Unidade 6: 
Mapa conceptual (R). 
Carreira de placas (R). 
Enerxía xeotérmica (A). 
Lagos que envelenan (A). 
As placas litosféricas (R). 
Tipos de volcáns (R). 
El Hierro en alerta (A). 
A terra treme en Murcia (A). 
Reconstrúe unha zona de subducción (R). 
Comportamento das ondas no interior da Terra (R). 
Estudo da estrutura dun planeta (R). 
As pezas dun crebacabezas (R). 
 
Unidade 7: 
Mapa conceptual (R). 
Resumo das rochas endóxenas (R). 
Clasificación das rochas ígneas (A). 
Esquitosidade das rochas metamórficas (A). 
As forzas do interior da Terra e as fallas (A). 
O ciclo das rochas (A). 
O Himalaia (A). 
O fondo oceánico (A). 
As idades dos fondos oceánicos (A). 
Fallas normais e inversas (A). 
Reconstrución dunha falla (R). 
Modela unha dobra (R). 
 
Unidade 8: 
Mapa conceptual (R). 
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Os alimentos e os principios inmediatos (R). 
Tipos de células (A). 
Os cinco reinos (A). 
A célula e as funcións vitais (R). 
Seres vivos autótrofos e heterótrofos (R). 
Alimento velenoso (A). 
O gran banquete (A). 
Fotosíntese e respiración (R). 
Factores que inflúen na fotosíntese (R). 
Observación de células animais ao microscopio óptico (A). 
O papel do talo na nutrición das plantas (R). 
 
Unidade 9: 
Mapa conceptual (R). 
Niveis tróficos no ecosistema (R). 
Factores abióticos (A). 
Consecuencias da fraxilidade dos ecosistemas (A). 
Redes tróficas (R). 
Relacións intra e interespecíficas (R). 
Colmeas enfermas (A). 
A polución asfixia toda España (A). 
Especies ameazadas (R). 
Variación da temperatura (R). 
Detección da contaminación fecal da auga (A). 
Análise do grao de contaminación da auga (A). 
 
Unidade 10: 
Mapa conceptual (R). 
Niveis tróficos no ecosistema (R). 
Factores abióticos (A). 
Consecuencias da fraxilidade dos ecosistemas (A). 
Redes tróficas (R). 
Relacións intra e interespecíficas (R). 
Colmeas enfermas (A). 
A polución asfixia toda España (A). 
Especies ameazadas (R). 
Variación da temperatura (R). 
Detección da contaminación fecal da auga (A). 
Análise do grao de contaminación da auga (A). 
 
Unidade 11: 
Mapa conceptual (R). 
Distribución dos biomas (R). 
O medio mariño (A). 
Biodiversidade (A). 
Ecosistemas mariños (R). 
Sucesión ecolóxica (R). 
Os puntos quentes da diversidade mariña (R). 
A biodiversidade ameazada (R). 
A sucesión ecolóxica (R). 
A estratificación vertical no bosque (A). 
Estudo da porosidade do solo (A). 
O solo, asento de vida (R). 
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SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
 
 
PROCESO DE AVALIACIÓN 
 
 
 Será continuo, constando dunha avaliación inicial e de tres parciais. En cada unha das 
avaliacións parciais farase como mínimo unha proba escrita que representará a maior porcen-
taxe da cualificación. Teranse en conta tamén outros aspectos como traballos realizados, expe-
riencias, actividades fóra da aula, actitudes, caderno de clase, de campo, comportamento na 
aula, no laboratorio. 
 Os procedementos e instrumentos de avaliación, no caso desa avaliación continua, se-
rán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, como criterios de avaliación 
tomaranse en consideración todas as producións que desenvolva, tanto de carácter individual 
coma grupal: traballos escritos, exposicións orais e debates, actividades da clase, lecturas e 
resumos, investigacións, actitude ante a aprendizaxe, precisión na expresión, autoavaliación... 
E os da avaliación sumativa, as probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de cur-
so, se o alumno non recuperou algunha avaliación, e extraordinaria, no caso de obter unha 
cualificación de Insuficiente na ordinaria final de curso). En calquera caso, os procedementos 
de avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia 
avaliación. As cualificacións que obteña o alumno nas probas de recuperación, ordinaria final 
de curso (no caso de non superar algunha das avaliacións trimestrais) e extraordinaria poderán 
ser cualificadas cunha nota superior a Suficiente. 
 Como criterios de cualificación para establecer as notas en cada unha das tres avalia-
cións en que se organizou o curso e na ordinaria final de curso e na extraordinaria de setem-
bro, as probas escritas ponderarán un 50%, os traballos un 20% e as lecturas e as actividades 
diarias de clase un 30%, é dicir, teranse sempre en conta as cualificacións das actividades rea-
lizadas polo alumno ao longo de todo o curso escolar (avaliación continua), coa excepción da-
queles alumnos que perderan o dereito á avaliación por un número excesivo de faltas de asis-
tencia á clase sen xustificar, en cuxo caso a cualificación final só terá en conta a nota da proba 
escrita. Esta múltiple ponderación responde ao feito de que se pretende avaliar, é dicir, medir, 
todo tipo de contidos que se traballaron na clase ao longo do curso (conceptuais, procedemen-
tais e actitudinais). Os alumnos serán informados destas decisións a principios de curso. 
 Cada unha destas avaliacións parciais terá a súa correspondente recuperación. 
 Para superar a materia, o alumno deberá aprobar as tres avaliacións parciais. 
 Os alumnos/as que non asistan a clase perderán o dereito á avaliación continua segun-
do os criterios que rexen no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
 
 
 
AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS  
 
 
 Na seguinte táboa indícanse, en cada unha das competencias básicas, as distintas sub-
competencias en que foron analizadas as distintas aprendizaxes que integra esta materia para 
que poidan ser avaliadas nas tres avaliacións trimestrais do alumno, así como nas finais (ordi-
naria e, se procede, extraordinaria). Desta forma tense unha visión global das aprendizaxes 
que logra o alumno así como das que aínda non alcanzou. 
 
 Para o seu rexistro aconsellamos a seguinte escala cualitativa, ordenada de menor a 
maior: 1: Pouco conseguida; 2: Regularmente conseguida; 3: Adecuadamente conseguida; 4: 
Ben conseguida; e 5: Excelentemente conseguida. 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS AVALIACIÓNS 

TRIMESTRAIS 
AVALIACIÓN 
FINAL 

 
Coñecemento e interacción co mundo físico 

 
1ª 

 
2ª 

 
3ª 

 
O 

 
E 

Recoñecer cuestións investigables desde a 
ciencia: diferenciar problemas e explicacións 
científicas doutras que non o son. 

     

Utilizar estratexias de busca de información 
científica de distintos tipos. Comprender e se-
leccionar a información axeitada en diversas 
fontes. 

     

Recoñecer os trazos claves da investigación 
científica: controlar variables, formular hipóte-
ses, deseñar experimentos, analizar e contras-
tar datos, detectar regularidades, realizar cálcu-
los e estimacións. 

     

Comprender principios básicos e conceptos 
científicos, e establecer diversas relacións en-
tre eles: de causalidade, de influencia, cualitati-
vas e cuantitativas. 

     

Describir e explicar fenómenos cientificamente 
e predicir cambios. Utilizar modelos explicati-
vos. 

     

Aplicar os coñecementos da ciencia a situa-
cións relacionadas coa vida cotiá. 

     

Interpretar datos e probas científicas. Elaborar 
conclusións e comunicalas en distintos forma-
tos de forma correcta, organizada e coherente. 

     

Reflexionar sobre as implicacións da actividade 
humana e os avances científicos e tecnolóxicos 
na historia da humanidade, e destacar, na ac-
tualidade, as súas implicacións no medio. 

     

GLOBAL      
 
Matemática 

     

Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar 
os fenómenos naturais. 

     

Utilizar a linguaxe matemática para analizar 
causas e consecuencias. 

     

Utilizar a linguaxe matemática para expresar 
datos e ideas sobre a natureza. 

     

GLOBAL      
 
Tratamento da información e competencia 
dixital 

     

Aplicar as formas específicas que ten o traballo 
científico para buscar, recoller, seleccionar, 
procesar e presentar a información. 

     

Utilizar e producir na aprendizaxe da área es-
quemas, mapas conceptuais, informes, memo-
rias…. 

     

Utilizar as tecnoloxías da información e a co-
municación para comunicarse, solicitarinforma-
ción, retroalimentala, simular e visualizar situa-
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cións, obter e tratar datos. 
GLOBAL      
 
Social e ciudadá 

     

Comprender e explicar problemas de interese 
social desde unha perspectiva científica. 

     

GLOBAL      
 
Comunicación lingüística 

     

Utilizar a terminoloxía axeitada na construción 
de textos e argumentacións con contidos cientí-
ficos. 

     

Comprender e interpretar mensaxes acerca das 
ciencias da natureza. 

     

 
Aprender a aprender 

     

Integrar os coñecementos e procedementos 
científicos adquiridos para comprender as in-
formacións provenientes da súa propia expe-
riencia e dos medios escritos e audiovisuais. 

     

GLOBAL      
 
Autonomía e iniciativa persoal 

     

Desenvolver un espírito crítico. Enfrontarse a 
problemas abertos, participar na construcción 
tentativa de solucións. 

     

Desenvolver a capacidade para analizar situa-
cións valorando os factores que incidiron neles 
e as consecuencias que poden ter. 

     

GLOBAL      
 
O: Avaliación Final Ordinaria 
E: Avaliación Final Extraordinaria 
 
OBXECTIVOS DA MATERIA E DESTE CURSO 
 
1. Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza para 
interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar as repercusións do desen-
volvemento científico e das aplicacións tecnolóxicas (2º). 
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 hipóteses, a elaboración de estratexias de resolución e de deseños experimen-
tais, a análise de resultados, a consideración de aplicacións e repercusións do estudo realizado 
e a busca de coherencia global (2º). 
3. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando diferentes linguaxes co-
mo oral, escrita, gráfica, icónica, multimedia, etc. con propiedade, así como comunicar a outros 
argumentacións e explicacións empregando os coñecementos científicos (2º). 
4. Buscar e seleccionar información sobre temas científicos utilizando diferentes fontes e me-
dios e empregala, valorando o seu contido, para fundamentar e orientar os traballos sobre te-
mas científicos e o ambiente, así como para contrastar as opinións persoais (2º). 
5. Desenvolver hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria en ámbitos co-
mo alimentación, hixiene e sexualidade, facilitando estrategias que permitan facer fronte aos 
riscos da sociedade actual en aspectos relacionados co consumo, coas drogodependencias e 
coa transmisión de enfermidades. 
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6. Comprender a importancia de utilizar os coñecementos provenientes das ciencias da nature-
za para satisfacer as necesidades humanas e participar na necesaria toma de decisións verbo 
de problemas locais e globais aos cales nos enfrontamos (2º). 
7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento científico para analizar, indivi-
dualmente ou en grupo, cuestións relacionadas coa ciencia, a tecnología e a sociedade. Coñe-
cer e valorar os problemas aos cales se enfronta hoxe a humanidade en relación á sobreexplo-
tación dos recursos, ás diferenzas entre países desenvolvidos e non, e a necesidade de busca 
e aplicación de medidas, para avanzar cara ao logro dun futuro sustentable (2º). 
8. Valorar o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza así como as súas contribu-
cións ao pensamento humano ao longo da historia, apreciando os grandes debates superado-
res de dogmatismos e as revolucións científicas que marcaron a evolución cultural da humani-
dade e as súas condicións de vida (2º). 
9. Ser quen de buscar e de utilizar o coñecemento científico propio, planificando de forma au-
tónoma 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 (2º). 
 
CONTIDOS DA MATERIA E CURSO 
 
Bloque 1. Contidos común. 
 Familiarización coas características básicas do traballo científico, mediante a proposta 

de problemas, discusión do seu interese, aproximación á formulación de hipóteses, ex-
perimentación, comunicación dos resultados en diferentes formatos, etc., para com-
prender mellor os fenómenos naturais e resolver os problemas que presenta o seu es-
tudo. 

 Utilización da experimentación para coñecer mellor os fenómenos naturais e comprobar 
suposicións sobre a súa evolución. 

 Emprego de modelos sinxelos para interpretar os fenómenos e identificar as relacións 
entre conceptos. 

 Utilización dos medios de comunicación e das tecnologías da comunicación e da infor-
mación para obter información sobre os fenómenos naturais, no tratamento de datos e 
interpretación gráfica, na visualización de modelos explicativos, na busca de relación 
entre variables e na comunicación de resultados e conclusións. 

 Interpretación de información de carácter científico e utilización desta información para 
formar unha opinión propia e expresarse axeitadamente. 

 Recoñecemento da importancia do coñecemento científico e da súa evolución histórica, 
para comprender mellor os argumentos que facilitan a toma de decisións sobre situa-
cións sociais e individuais. 

 Utilización correcta dos materiais e instrumentos experimentais e respecto polas normas 
de seguridade. 

 
Bloque 2. Materia e enerxía. 
A enerxía nos sistemas materiais 
 Recoñecemento da intervención da enerxía en diferentes situacións cotiás como mo-

vementos, deformacións, variacións da temperatura, cambios de estado, etc. Aproxima-
ción ao concepto de enerxía e á súa relación cos cambios. 

 Utilización de criterios para clasificar as diferentes fontes de enerxía. Valoración, desde 
o punto de vista ambiental, do emprego de fontes de enerxía renovables e non renova-
bles. 

 Valoración do uso da enerxía na sociedade. Problemas asociados á intervención huma-
na sobre o ambiente. Busca de información e valoración de medidas tanto individuais 
como colectivas de eficiencia e aforro enerxético a curto, medio e longo prazo. 

 Transferencia de enerxía: o traballo, a calor e a radiación. 
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 Recoñecemento de situacións e realización de experiencias elementais en que se mani-
festen os efectos da transferencia de enerxía entre os sistemas. 

 Identificación do traballo como mecanismo de transferencia de enerxía en situacións 
sinxelas. Valoración das máquinas de uso cotián. Recoñecemento do seu papel no de-
senvolvemento económico e social. 

 Realización de experiencias onde o mecanismo de transferencia de enerxía sexa a ca-
lor. Uso do termómetro para medir temperaturas. Diferenciación entre calor e tempera-
tura. 

 Observación e comprobación experimental das formas de propagación da calor. Procu-
ra, selección e contraste de información sobre as aplicacións cotiás dos materiais illan-
tes e condutores. 

 Valoración do emprego das máquinas térmicas, da súa eficacia e do seu rendemento. 
 Análise dos procesos de xeración de enerxía a partir de diferentes fontes, do transporte 

e do consumo de enerxía en Galicia. Valoración das repercusións ambientais. 
 Identificación da luz e do son como mecanismos de transferencia de enerxía. 
 Realización de experiencias de propagación da luz. Utilización de espellos e lentes para 

o estudo cualitativo da reflexión e refracción da luz. 
 Relación entre a luz e a visión. Estudo cualitativo da descomposición da luz branca. 
 Realización de experiencias de propagación e reflexión do son. Relación entre o son e a 

audición. 
 Identificación das aplicacións prácticas relacionadas coa luz e o son para a sociedade. 
 Valoración do problema da contaminación acústica e luminosa. Procura e análise de so-

lucións. 
 
Bloque 3. Transformacións xeolóxicas debidas á enerxía interna da Terra. 
 Recoñecemento das diferentes manifestacións da enerxía interna da terra: volcáns, te-

rremotos, pregamentos, fallas e formación de montañas. Justificación cualitativa á luz 
do modelo dinámico. 

 Identificación do papel da enerxía interna na formación de materiais terrestres: magma-
tismo e metamorfismo. 

 Clasificación das rochas magmáticas e metamórficas segundo a súa orixe e pola obser-
vación da súa estrutura. 

 Procura de noticias de xornais relacionadas coas manifestacións desa enerxía interna e 
análise das súas repercusións segundo o grao de desenvolvemento do país. 

 
Bloque 4. A vida en acción: as funcións vitais. 
 Identificación da célula como unidade básica dos seres vivos e observación ao micros-

copio apreciando a súa diversidade. 
 Caracterización das función de nutrición como un intercambio de materia e enerxía co 

ambiente. 
 Diferenciación dos dous tipos de nutrición: autótrofa e heterótrofa. 
 Descrición e comparación cualitativa dos procesos de fotosíntese, respiración e fermen-

tación. 
 Valoración da importancia da fotosíntese para a vida na Terra. 
 Caracterización e comparación da reprodución sexual e asexual e do seu significado 

desde o punto de vista da súa variabilidade. 
 Recoñecemento das funcións de relación: percepción, coordinación e resposta (move-

mento). 

37 



 

 Planificación e realización de experiencias sinxelas que poñan de manifesto a influencia 
dalgunha variable (a luz, o osíxeno, a temperatura, a clorofila....) que incide nos proce-
sos citados. 

 
Bloque 5. Ambiente: o ambiente natural. 
 Identificación dos compoñentes dun ecosistema, medio abiótico e comunidade e reco-

ñecemento da influencia dos factores abióticos e bióticos nos ecosistemas. 
 Recoñecer o papel dos organismos produtores, e consumidores e descompoñedores no 

ecosistema e a relación coa reciclaxe da materia e o fluxo de enerxía. 
 Aproximación aos conceptos de ecosistema e biosfera. Coñecemento da variedade de 

ecosistemas (biodiversidade) e a súa organización en biomas. 
 Utilización de técnicas de campo para o estudo de dous ecosistemas galegos, acuático 

e terrestre: ecosistema litoral, de xunqueira, de bosque, de río... 
 Coñecemento dalgún espazo protexido en Galicia. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA E CURSO 
 

1. Identificar a presenza da enerxía nas transformacións e cambios que teñen lugar 
no noso contorno, valorando a importancia para a sociedade e as repercusións 
para o ambiente de diferentes fontes de enerxía. 
Preténdese avaliar se o alumnado é capaz de recoñecer a presenza da enerxía en pro-
cesos da vida cotiá, se enumera diferentes fontes de enerxía, e se é quen de utilizar cri-
terios para clasificalas. Valorarase se asocia a eficiencia e o aforro enerxético coa utili-
zación responsable da enerxía cara a contribuír ao futuro sustentable. 

 
2. Identificar situacións prácticas de equilibrio e desequilibrio enerxético e os efec-

tos da calor sobre os corpos. 
Preténdese comprobar se o alumnado diferencia calor de temperatura na análise ener-
xética de situacións prácticas sinxelas. Valorarase se sabe utilizar o termómetro, se co-
ñece o seu fundamento e se identifica situacións de equilibrio ou desequilibrio enerxéti-
co. 

 
3. Explicar fenómenos cotiáns referidos á transmisión da luz e do son, e reproducir 

experimentalmente algúns deles. 
Este criterio busca avaliar se o alumnado é capaz de utilizar as propiedades da luz para 
interpretar a reflexión e a refracción da luz e describir o funcionamento dalgúns apare-
llos ópticos; e para o son fenómenos como o eco. Valorarase se identifica as repercu-
sións da contaminación acústica e luminosa e formula propostas de solucións. 

 
4. Identificar as accións dos axentes xeolóxicos na orixe do relevo terrestre, así co-

mo no proceso de formación das rochas magmáticas e metamórficas. 
Trátase de comprobar que o alumnado ten unha concepción dinámica da natureza e 
que é quen de recoñecer e interpretar no campo ou en imaxes algunhas manifestacións 
da dinámica interna no relevo, como a presenza de pregamentos, fallas, cordilleiras e 
volcáns. Pretende tamén avaliar se o alumnado entende as transformacións que poden 
existir entre os distintos tipos de rochas endóxenas en función das características do 
ambiente xeolóxico en que se atopan. 

 
5. Identificar os riscos asociados aos procesos xeolóxicos internos e valorar a ca-

pacidade de prevención e predición. 
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Trátase de valorar se o alumnado é capaz de recoñecer e interpretar axeitadamente os 
principais riscos asociados aos procesos xeolóxicos internos e a súa repercusión, utili-
zando noticias de prensa, mapas e outras canles de información. 

 
6. Interpretar os aspectos relacionados coas funcións vitais dos seres vivos a partir 

de observacións experimentais realizadas con organismos sinxelos, comproban-
do o efecto que teñen determinadas variables nos procesos de nutrición, relación 
e reprodución. 
Trátase de comprobar que o alumnado coñece as funcións vitais dos seres vivos, as di-
ferenzas entre a nutrición de seres autótrofos e heterótrofos, as características e os ti-
pos de reprodución, e os elementos fundamentais que interveñen na función de rela-
ción. Trátase tamén de avaliar se é quen de deseñar experiencias sinxelas para com-
probar a incidencia que teñen variables como a luz, o osíxeno, a clorofila, a temperatu-
ra, etc. sobre estas funcións. 

 
7. Identificar o medio abiótico e as comunidades dun ecosistema próximo, represen-

tar graficamente as relacións tróficas establecidas entre os seus seres vivos e va-
lorar a súa diversidade. 
Trátase de constatar que o alumnado é quen de distinguir as partes dun ecosistema, 
ben nunha saída ou cando se presenten imaxes ou esquemas. Así mesmo, haberá que 
comprobar que é capaz de recoñecer os elementos dun ecosistema específico, obtendo 
datos dalgúns compoñentes abióticos (luz, humidade, temperatura, topografía, rochas, 
etc.), e bióticos (animais e plantas máis abundantes); interpretar correctamente as rela-
cións nas cadeas tróficas e valorar a diversidade do ecosistema e a importancia da súa 
preservación. 

 
8. Participar de forma construtiva en situacións de comunicación relacionadas coa 

construción do coñecemento científico, respectando as normas que fan posible o 
intercambio. 
Trátase de comprobar se o alumnado é capaz de escoitar, respectar as opinións alleas, 
chegar a acordos, achegar opinións razoadas nos traballos en grupo, debates, exposi-
cións... 

 
 Cando avaliamos non só establecemos graos de adquisición dos obxectivos educativos 
mediante as cualificacións que outorgamos, tamén estamos a optar polos procedementos e 
instrumentos de avaliación que mellor se adecúan aos distintos contidos (e aos seus tipos) que 
os alumnos deben coñecer. E coa presenza das competencias básicas no currículo escolar 
debemos ter coidado en coñecer (e establecer) a forma en que os diferentes criterios de ava-
liación relativos á materia deste curso se interrelacionan con elas, aínda que sexa dunha forma 
moi xenérica e por iso a indicamos a seguir: 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 
1. Identificar a presenza da enerxía nas 
transformacións e cambios que teñen 
lugar no noso contorno, valorando a im-
portancia para a sociedade e as repercu-
sións para o ambiente de diferentes fon-
tes de enerxía. 

Competencia no coñecemento e na inte-
racción co mundo físico. 
Competencia social e cidadá. 
Competencia para aprender a aprender. 
Competencia de autonomía e iniciativa 
persoal. 

2. Identificar situacións prácticas de equi-
librio e desequilibrio enerxético e os efec-
tos da calor sobre os corpos. 

Competencia no coñecemento e na inte-
racción co mundo físico. 
Competencia matemática. 
Competencia para aprender a aprender. 
Competencia de autonomía e iniciativa 
persoal. 

39 



 

3. Explicar fenómenos cotiáns referidos á 
transmisión da luz e do son, e reproducir 
experimentalmente algúns deles. 

Competencia no coñecemento e na inte-
racción co mundo físico. 
Competencia en comunicación lingüísti-
ca. 
Competencia de autonomía e iniciativa 
persoal. 

4. Identificar as accións dos axentes xeo-
lóxicos na orixe do relevo terrestre, así 
como no proceso de formación das ro-
chas magmáticas e metamórficas. 

Competencia no coñecemento e na inte-
racción co mundo físico. 
Tratamento da información e competen-
cia dixital. 
Competencia para aprender a aprender. 

5. Identificar os riscos asociados aos pro-
cesos xeolóxicos internos e valorar a ca-
pacidade de prevención e predición. 

Competencia no coñecemento e na inte-
racción co mundo físico. 
Competencia social e cidadá. 
Competencia de autonomía e iniciativa 
persoal. 

6. Interpretar os aspectos relacionados 
coas funcións vitais dos seres vivos a 
partir de observacións experimentais rea-
lizadas con organismos sinxelos, com-
probando o efecto que teñen determina-
das variables nos procesos de nutrición, 
relación e reprodución. 

Competencia no coñecemento e na inte-
racción co mundo físico. 
Tratamento da información e competen-
cia dixital. 
Competencia para aprender a aprender. 
 

7. Identificar o medio abiótico e as comu-
nidades dun ecosistema próximo, repre-
sentar graficamente as relacións tróficas 
establecidas entre os seus seres vivos e 
valorar a súa diversidade. 

Competencia no coñecemento e na inte-
racción co mundo físico. 
Competencia matemática. 
Tratamento da información e competen-
cia dixital. 
Competencia de autonomía e iniciativa 
persoal. 

8. Participar de forma construtiva en si-
tuacións de comunicación relacionadas 
coa construción do coñecemento científi-
co, respectando as normas que fan posi-
ble o intercambio. 

Competencia no coñecemento e na inte-
racción co mundo físico. 
Competencia en comunicación lingüísti-
ca. 
Competencia para aprender a aprender. 

 
 
OBXECTIVOS DA MATERIA E A SÚA RELACIÓN COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

OBXECTIVOS DA MATERIA E CURSO CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO 
CURSO 

1. Comprender e utilizar as estratexias e os 
conceptos básicos das ciencias da natureza 
para interpretar os fenómenos naturais, así 
como para analizar e valorar as repercusións 
do desenvolvemento científico e das aplica-
cións tecnolóxicas. 

 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

2. Aplicar, na resolución de problemas e en 
sinxelas investigacións, estratexias coherentes 
cos procedementos das ciencias, tales como a 
discusión do interese dos problemas propos-
tos, a formulación de hipóteses, a elaboración 
de estratexias de resolución e de deseños ex-
perimentais, a análise de resultados, a consi-
deración de aplicacións e repercusións do es-
tudo realizado e a busca de coherencia global. 

 
 
 
 
 
2, 3 e 8 
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3. Comprender e expresar mensaxes con con-
tido científico utilizando diferentes linguaxes 
como oral, escrita, gráfica, icónica, multimedia, 
etc. con propiedade, así como comunicar a 
outros argumentacións e explicacións empre-
gando os coñecementos científicos. 

 
 
 
1, 3, 6, 7 e 8 

4. Buscar e seleccionar información sobre te-
mas científicos, utilizando diferentes fontes e 
medios e empregala, valorando o seu contido, 
para fundamentar e orientar os traballos sobre  
temas científicos e o ambiente, así como para 
contrastar as opinións persoais. 

 
 
 
6 e 7 

6. Comprender a importancia de utilizar os 
coñecementos provenientes das ciencias da 
natureza para satisfacer as necesidades hu-
manas e participar na necesaria toma de deci-
sións verbo de problemas locais e globais aos 
cales nos enfrontamos. 

 
 
 
1, 2, 3, 5 e 7 

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas no 
coñecemento científico para analizar, indivi-
dualmente ou en grupo, cuestións relaciona-
das coa ciencia, a tecnología e a sociedade. 
Coñecer e valorar os problemas aos cales se 
enfronta hoxe a humanidades en relación á 
sobreexplotación dos recursos, ás diferenzas 
entre países desenvolvidos e non, e a necesi-
dades de busca e aplicación de medidas, para 
avanzar cara ao logro dun futuro sustentable. 

 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

8. Valorar o carácter tentativo e creativo das 
ciencias da natureza así como as súas contri-
bucións ao pensamento humano ao longo da 
historia, apreciando os grandes debates supe-
radores de dogmatismos e as revolucións 
científicas que marcaron a evolución cultural 
ad humanidades e as súas condicións de vida. 

 
 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

9. Ser quen de buscar e de utilizar o coñece-
mento 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. 

 
 
 
8 

 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS: TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN 
 
 A seguir desenvólvese a programación de cada unha das 12 unidades didácticas en 
que foron organizados e secuenciados os contidos deste curso. En cada unha delas indícanse 
os seus correspondentes obxectivos didácticos, contidos (conceptos, procedementos e actitu-
des), contidos transversais, criterios de avaliación e competencias básicas asociadas aos crite-
rios de avaliación e ás actividades. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS 
 
  A distribución temporal inicialmente prevista para o desenvolvemento das 12 unidades en que 
se organizou o curso, consonte os materiais didácticos utilizados e a carga lectiva asignada (3 
horas semanais), é a seguinte: 
Primeira avaliación: unidades 1 a 4 
Segunda avaliación: unidades 5 a 8 
Terceira avaliación: unidades 9 a 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
Comprender as propiedades inherentes á materia. 
Entender o significado da masa como medida da inercia e da acción gravitacional da materia. 
Distinguir os conceptos de masa, peso e dimensión dun corpo. 
Recoñecer as distintas escalas de observación e establecer comparacións segundo distintas 
ordes de magnitude. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Propiedades da materia. A masa como medida da materia. 
Corpos e sistemas materiais. 
Escalas de observación do mundo material: notación científica e ordes de magnitude. 
 
Procedementos 
Realización de experimentos sinxelos que axuden a comprender o concepto de masa como 
medida da inercia, así como a diferenciar masa de tamaño. 
Observacións ao microscopio relacionadas coas escalas de observación. 
 
Actitudes 
Aproximación ao traballo científico a través de pequenas investigacións. 
Aceptación da provisionalidade das teorías científicas e da ciencia como conxunto de coñece-
mentos en continua revisión. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
Educación para a saúde 
Pódese discutir sobre os riscos que derivan da electricidade e sensibilizar os estudantes sobre 
a gran cantidade de accidentes domésticos que gardan relación con este fenómeno. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Definir os conceptos de materia e enerxía. 
Coñecer as propiedades da materia e identificar a masa como medida da mesma. 
Distinguir masa, peso e tamaño. 

BLOQUE I 
MATERIA E ENERXÍA 

UNIDADE 1 
O MUNDO MATERIAL 
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Aplicar correctamente a notación científica en potencias de dez. 
Clasificar comparativamente en ordes de magnitude. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Recoñecer cuestións in-
vestigables desde a cien-
cia: diferenciar problemas 
e explicacións científicas 
doutras que non o son. 

1 e 5 1, 2 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2 e 5 1, 2, 7 
PD (páxina 6) 
AF 14 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

2 AF 2, 3 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

1, 2, 3 e 5 1, 2, 7, 13 
DC 2 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente. 

2 4, 5, 6 
AF 4, 5, 6, 13, 17,  
18, 19, 21, 22, 23 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe mate-
mática para expresar da-
tos e ideas sobre a nature-
za. 

2, 3, 4 e 5 8, 10, 11, 12, 13 
PD (páxina 8) 
DC 3, 4, 5 
AF 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
13, 15, 16, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 23, 24 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

5 9 
AF 10 

43 



 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

2 e 3 3 
PD (páxinas 6, 8, 9) 
DC 1, 2, 6, 7, 8 
AF 1, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 
19, 20 

EX: Experimenta 
PD: Pensa e deduce 
DC: Desenvolvemento de competencias 
AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Relacionar as transformacións do mundo material coas variacións de enerxía. 
Entender a calor e o traballo como axentes transformadores. 
Comprender a importancia do principio de conservación da enerxía para explicar numerosos 
fenómenos cotiáns. 
Recoñecer as transformacións de enerxía que acontecen en fenómenos sinxelos. 
Coñecer as distintas formas de enerxía. 
Distinguir as principais fontes de enerxía renovables e non-renovables, así como as súas van-
taxes e mais os inconvenientes. 
Recoñecer o problema do excesivo consumo enerxético e asocialo co problema ambiental. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Transformacións no mundo material: a enerxía, as súas variacións e a súa conservación. 
A enerxía e as súas formas. Conservación da enerxía. 
Fontes de enerxía. 
O problema enerxético e a necesidade do aforro. 
 
Procedementos 
Realización de experimentos simples que faciliten a comprensión do principio de conservación 
da enerxía. 
Observacións ao microscopio relacionadas coas escalas de observación. 
Descrición das transformacións de enerxía que acontecen nalgúns fenómenos sinxelos. 
Realización de traballos sobre fontes de enerxía, o seu aproveitamento e os posibles proble-
mas ambientais. 
 
Actitudes 
Aproximación ao traballo científico a través de pequenas investigacións. 
Valoración da importancia que ten para o coñecemento humano e o seu desenvolvemento a 
descrición dos fenómenos naturais en termos físicos. 
Fomento de actitudes favorables cara ás fontes de enerxía renovables. 
Fomento de actitudes contrarias ao dispendio enerxético e favorables a un consumo razoable e 
sostible. 
 

UNIDADE 2 
MATERIA E ENERXÍA 
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CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación do consumidor 
É conveniente que os alumnos coñezan cales son as fontes de enerxía das subministracións 
que chegan á súa localidade. A este respecto, pódese formular un debate acerca de como po-
den contribuír a aforrar enerxía no fogar (como usar os aparatos eléctricos, a calefacción, etcé-
tera). 
 
Educación ambiental 
Os alumnos deben ser conscientes das consecuencias de abusar das enerxías non-
renovables, como as que se obteñen do petróleo e do carbón. Cómpre fomentar unha actitude 
favorable cara ás fontes de enerxía renovables, por exemplo, organizando visitas a centrais 
que as utilicen. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Definir o concepto de enerxía. 
Recoñecer a diferenza entre o concepto de traballo físico e o significado corrente de realizar un 
traballo. 
Entender os conceptos de traballo e calor como axentes transformadores. 
Distinguir as transformacións de enerxía que teñen lugar en fenómenos sinxelos. 
Coñecer que hai distintos tipos de sistemas materiais segundo intercambien materia e enerxía 
con outros. 
Aplicar o principio de conservación da enerxía a casos simples. 
Recoñecer as formas de enerxía involucradas en fenómenos sinxelos e cotiáns. 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Utilizar estratexias de busca 
de información científica de 
distintos tipos. Comprender e 
seleccionar a información 
axeitada en diversas fontes. 

1, 5, 6 e 7 10 
PD (páxina 23) 
AF 20, 22 

Recoñecer os trazos claves 
da investigación científica: 
controlar variables, formular 
hipóteses, deseñar experi-
mentos, analizar e contrastar 
datos, detectar regularida-
des, realizar cálculos e esti-
macións. 

4 e 7 DC 7-9 

Comprender principios bási-
cos e conceptos científicos, e 
establecer diversas relacións 
entre eles: de causalidade, 
de influencia, cualitativas e 
cuantitativas. 

1, 3, 4, 5, 6 e 7 1- 9, 11 
EX (páxina 22) 
PD (páxinas 19, 21,  
23, 24, 27) 
DC 1-5, 7- 9 
AF 1-19, 21- 23 

Describir e explicar fenóme- 1, 3, 4, 5, 6 e 7 1-3, 5, 6, 8 
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nos cientificamente e predicir 
cambios. Utilizar modelos 
explicativos. 

EX (páxina 32) 
PD (páxinas 19, 20, 21,  
23, 24, 27) 
DC 4-9 
AF 2, 6, 8, 9, 14, 19, 20, 
21 

Aplicar os coñecementos da 
ciencia a situacións relacio-
nadas coa vida cotiá. 

1, 3, 4, 5, 6 e 7 3, 4, 5, 12 
EX (páxina 22) 
PD (páxinas 19, 21,  
23, 24, 27) 
DC 1- 9 
AF 9, 11, 12, 19, 20 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar conclu-
sións e comunicalas en dis-
tintos formatos de forma co-
rrecta, organizada e cohe-
rente. 

4, 5, 6 e 7 1, 3 
PD (páxinas 24, 27) 
DC 4, 5, 8 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar e producir na apren-
dizaxe da área esquemas, 
mapas conceptuais, infor-
mes, memorias… 

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 9, 10, 12 
PD (páxina 27) 
AF 20, 22 

 
Social e cidadá 
Comprender e explicar pro-
blemas de interese social 
desde unha perspectiva cien-
tífica. 

4 e 7 10, 12 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
AF 16 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de textos 
e argumentacións con conti-
dos científicos. 

1, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 
EX (páxina 22) 
PD (páxinas 19, 20,  
21, 23, 24, 27) 
DC 3- 9 
AF 2, 5, 6, 8, 9, 11,  
12, 14, 16, 19, 23 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos e 
procedementos científicos 
adquiridos para comprender 
as informacións provenientes 
da súa propia experiencia e 
dos medios escritos e audio-
visuais. 

1, 3, 4 e 7 10 
PD (páxinas 19, 21, 23, 
24) 
DC 1- 5, 9 
AF 9 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver un espírito críti-
co. Enfrontarse con proble-
mas abertos, participar na 
construcción tentativa de 
solución. 

4 e 7 12 
DC 6-8 
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Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións valo-
rando os factores que incidi-
ron neles e as consecuen-
cias que poden ter. 

4 e 7 DC 1, 3- 5, 7, 9 

EX: Experimenta 
PD: Pensa e deduce 
DC: Desenvolvemento de competencias 
AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Comprender o concepto de calor como transferencia de enerxía térmica entre dous corpos en 
desequilibrio térmico e non como algo contido neles. 
Relacionar a temperatura co movemento térmico ou coa enerxía cinética media das partículas 
e desbotar a idea errónea de que a temperatura é unha medida da calor. 
Coñecer as escalas Celsius e Kelvin de temperatura e a relación entrambas as dúas. 
Comprender o proceso físico no que se fundamenta o funcionamento do termómetro. 
Coñecer as principais unidades de medida da calor. 
Distinguir as formas de transmisión da calor. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
A enerxía térmica. 
A temperatura e a súa medida: os termómetros. 
As escalas Celsius e Kelvin de temperatura. 
Calor e equilibrio térmico: unidades da calor. 
Transmisión da calor: condución, convección e radiación. 
 
Procedementos 
Realización de exercicios de transformacións entre escalas de temperatura. 
Obtención, no laboratorio, da curva de quentamento na que se produza unha transición de fa-
se. 
Realización de investigacións sinxelas sobre as diferentes formas de transmisión da calor. 
Interpretación do contido enerxético de certos alimentos. 
 
Actitudes 
Interese polas explicacións físicas de fenómenos naturais. 
Aproximación ao traballo científico a través de investigacións sinxelas. 
Precaución á hora de traballar con lume e con fontes de calor. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  

BLOQUE II 
TRANSFERENCIA DE ENERXÍA 

UNIDADE 3 
A CALOR E A TEMPERATURA 
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Educación do consumidor 
Canso se aborda o funcionamento dos circuítos de calefacción nos fogares, cómpre insistir nas 
posibles formas de evitar perdas de calor mediante un correcto illamento térmico, ademáis dou-
tras medidas. 
 
Sería aconsellable que os alumnos, a partir da interpretación dos contidos enerxéticos que se 
sinalan nas etiquetas dos alimentos, tomasen conciencia de cales son os máis adecuados para 
levar unha alimentación equilibrada. 
 
Educación ambiental 
É conveniente salientarlle ao alumno que as deficiencias no illamento térmico suponen un ma-
ior gasto na economía familiar e un dispendio enerxético, coas consecuencias que iso implica 
na degradación do medio. Sería interesante comentar o aumento da temperatura da Terra —
orixinado polo efecto invernadoiro— e as súas repercusións no clima. 
 
Educación para a saúde 
Convén insistir nesta unidade nas precaucións que se deben adoptar cos termómetros de mer-
curio. Neste sentido, os alumnos poden conseguir información acerca das razón que moveron 
a algúns países a prohibir este tipo de termómetros. 
 
Non estaría de máis que os alumnos e as alumnas coñecesen as medidas de seguridade que 
hai que tomar á hora de manipular materiais que se atopan a altas temperaturas e que poden 
producir queimaduras. 
Por outra banda, cómpre que os estudantes sexan conscientes do perigo que comporta expo-
ner a pel do corpo a unha radiación solar prolongada. Deben saber que é saudable tomar o sol, 
pero de xeito comedido e seguindo unhas precaucións básicas. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Diferenciar os conceptos de calor e temperatura. 
Distinguir a enerxía térmica (contida polos corpos) da calor (como tránsito de enerxía térmica). 
Coñecer as escalas de temperatura Celsius e Kelvin. 
Saber facer transformacións entre escalas de temperatura. 
Entender o principio físico no que se fundamenta o termómetro. 
Coñecer as distintas unidades de calor. 
Distinguir as diferentes formas de transmisión da calor. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Recoñecer cuestións in-
vestigables desde a cien-
cia: diferenciar problemas 
e explicacións científicas 
doutras que non o son. 

1, 2 e 5 1 
DC 1, 2 
PD (páxina 43) 
AF 1, 6, 7, 26 

Recoñecer os trazos cla-
ves da investigación cientí-

3 e 5 DC 1, 2, 6, 7, 8, 9 
PD (páxina 43) 
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fica: controlar variables, 
formular hipóteses, dese-
ñar experimentos, analizar 
e contrastar datos, detec-
tar regularidades, realizar 
cálculos e estimacións. 

AF 14 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 5, 6 e 7 19 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
AF 2, 7, 8 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

5 DC 1, 2, 3, 4, 5, 6 
EX (páxinas 51, 54) 
PD (páxinas 43, 51) 
AF 1, 2 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

3, 4 e 5 2, 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
PD (páxinas 43, 51, 55) 
AF 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18,  
19, 23, 25, 27, 28 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente. 

4 18, 20 
DC 1, 2, 3, 5 
AF 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 
15 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe mate-
mática para cuantificar os 
fenómenos naturais. 

3 e 6 DC 5 
AF 24 

Utilizar a linguaxe mate-
mática para expresar da-
tos e ideas sobre a nature-
za. 

3 e 4 4, 5, 6, 7, 8, 9 
DC 5 
AF 3, 4, 22, 24 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Aplicar as formas específi-
cas que ten o traballo cien-
tífico para buscar, recoller, 
seleccionar, procesar e 
presentar a información. 

5 10, 11 
DC 7, 9 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 2 e 3 9, 11 
DC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
PD (páxina 43) 
AF 7, 20, 21, 27, 28 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 

2 e 4 10, 11 
DC 4, 6 
AF 1, 5, 6, 15, 16 
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provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

EX: Experimenta 
PD: Pensa e deduce 
DC: Desenvolvemento de competencias 
AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Comprender como se produce o son. 
Coñecer o significado do concepto de frecuencia aplicado ao son. 
Recoñecer a natureza ondulatoria do son así como a necesidade dun medio material para a 
súa propagación. 
Saber que a presión varía durante a propagación do son no aire. 
Recoñecer que a velocidade de propagación do son varía segundo os distintos medios. 
Coñecer as calidades sonoras. 
Comprender como e cando se producen os ecos e distinguilos das reverberacións. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Produción do son. Necesidade dun medio material de propagación. 
Propagación do son no aire. 
Natureza ondulatoria do son. 
Velocidade de propagación. 
Calidades sonoras: sonoridade, ton e timbre. 
Reflexión do son: eco e reverberación. 
Contaminación acústica. 
Comprender como se produce o son. 
 
Procedementos 
Realización de sinxelas actividades relativas á velocidade de propagación do son en distintos 
medios. 
Identificación das calidades sonoras. 
Resolución de exercicios sinxelos relacionados coa produción do eco. 
Realización de traballos de investigación sobre a transmisión do son. 
Utilización de diapasóns para comprender a produción do son. 
Realización de traballos de investigación sobre a contaminación acústica e as medidas correc-
toras. 
 
Actitudes 
Interese pola interpretación física dos fenómenos relativos ao son, á súa produción e á súa 
propagación. 
Toma de conciencia sobre o problema da contaminación acústica nos núcleos urbanos. 
Fomento de hábitos contrarios ás actividades ruidosas e respectuosos co silencio. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 

UNIDADE 4 
O SON 
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En relación con este tema, pódese promover na clase un debate sobre as diferentes medidas 
que se adoptan para combater a contaminación acústica, analizando as vantaxes e mais os 
inconvenientes de cada unha. Debe insistirse en que algunhas medidas pasivas, como as pan-
tallas acústicas artificiais, só evitan que o problema incida en determinadas zonas ou urbaniza-
cións, pero non o atallan e, ademais, non constitúen unha solución estéticamente aceptable na 
maioría dos casos. Neste sentido, cómpre destacar as vantaxes que reportan as chamadas 
«pantallas verdes» (arboredo, vexetación, etc.) desde todos os puntos de vista. 
 
Educación para a saúde 
Pódeselles pedir aos estudantes que realicen un traballo de investigación sobre os riscos da 
contaminación acústica para a saúde e sobre as medidas que propoñen para resolver, por 
exemplo, o problema do ruído excesivo nos centros e nos comedores escolares. É importante 
que os alumnos tomen conciencia do desaconsellable que resultan dous hábitos moi común 
entre a xuventude: 
O uso continuado de cascos para escoitar música. 
A exposición a música a gran volume. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Coñecer o concepto de frecuencia, así como o rango de frecuencias de produción do son. 
Entender a natureza ondulatoria do son. 
Explicar fenómenos naturais referidos á transmisión do son. 
Resolver problemas relativos á velocidade de propagación do son no aire. 
Comprender e resolver exercicios sinxelos sobre a produción do eco. 
Distinguir as calidades sonoras. 
Coñecer os efectos prexudiciais do ruído e valorar as actitudes de prevención da contamina-
ción acústica propoñendo medidas correctoras para combatela. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2 e 6 1, 5, 6 
DC 1, 2, 3, 5, 6, 9 
PD (páxina 61) 
EX (páxinas 62, 66, 67) 
AF 1, 6, 13, 15 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2 e 6 1, 2, 16 
DC 2, 3, 5, 6, 7, 9 
EX (páxinas 62, 66, 67) 
AF 4, 5, 8 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

3 e 7 1, 12, 13, 14 
DC 1, 4, 5, 6, 8 
PD (páxina 61) 
EX (páxinas 62, 67) 
AF 1, 9, 12, 14, 26 
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Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe mate-
mática para cuantificar os 
fenómenos naturais. 

4 e 5 3, 4, 9, 10, 11, 15 
DC 8 
AF 3, 7, 10, 11, 17, 18,  
19, 23, 28, 29 

Utilizar a linguaxe mate-
mática para analizar cau-
sas e consecuencias. 

4 e 5 3, 4, 9, 10, 11, 15 
DC 8 
AF 3, 7, 10, 11, 17, 18,  
19, 22, 23, 24, 25, 27,  
28, 29, 30, 31 

Utilizar a linguaxe mate-
mática para expresar da-
tos e ideas sobre a nature-
za. 

4 e 5 3, 4, 9, 10, 11, 15 
DC 8 
AF 3, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 2 e 6 5, 8 
DC 1, 5, 6, 7, 9 
AF 2, 20, 21 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

4 e 5 1, 5, 7, 8, 12, 13 
DC 4, 7, 8 
PD (páxina 61) 
AF 14, 16 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

7 5, 6, 7, 14, 17 
DC 7 
EX (páxinas 66, 67) 
AF 1, 4, 5, 17 

EX: Experimenta     PD: Pensa e deduce     DC: Desenvolvemento de competencias    AF: Acti-
vidades finais 
 

 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Coñecer a natureza ondulatoria da luz e a súa velocidade de propagación polo baleiro. 
Entender o mecanismo de formación das sombras, as penumbras e as eclipses como unha 
consecuencia da propagación rectilínea da luz. 
Comprender a lei da reflexión e a súa aplicación na formación de imaxes en espellos planos e 
curvos. 
Distinguir o mecanismo de formación de imaxes en espellos en lentes. 
Coñecer o fenómeno de refracción da luz e a súa aplicación na formación de imaxes a través 
de lentes. 

UNIDADE 5 
A LUZ 
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Distinguir as imaxes formadas a través de lentes converxentes e diverxentes. 
Comprender o mecanismo que permite a visión dos obxectos. 
Coñecer os procesos (transmisión e reflexión) que fan que os obxectos presenten cores. 
Identificar as distintas partes do ollo, relacionalas coas funcións que desempeñan e coñecer os 
principais defectos da vista. 
Distinguir os procesos de mestura aditiva e subtractiva. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Natureza ondulatoria da luz. 
Velocidade de propagación no baleiro. 
Propiedades da luz. 
Propagación rectilínea da luz: sombras, penumbras e eclipses. 
Reflexión da luz. Visión dos obxectos e formación de imaxes en espellos planos e curvos. 
Refracción da luz. Formación de imaxes a través de lentes. 
Luz e materia: as cores das cousas. 
O ollo e a vista. 
 
Procedementos 
Utilización de diagramas de raios para comprender a formación de sombras e penumbras. 
Debuxo de traxectorias de raios ao pasar dun medio a outro facendo uso de táboas de ángulos 
de refracción. 
Debuxo de imaxes formadas con lentes (converxentes e diverxentes), así como con espellos 
planos e curvos (cóncavos e convexos). 
Resolución de exercicios sobre a velocidade de propagación da luz. 
Realización de pequenas investigacións relativas á visión das cores, analizando a influencia 
dos filtros e da luz que os ilumina. 
Realización de investigacións de composición cromática. 
 
Actitudes 
Interese polas explicacións científicas dos fenómenos relativos á interacción entre luz e materia 
(visión de formas e cores, etcétera). 
Aproximación ao traballo científico a través de pequenas investigacións. 
 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación viaria 
Os contidos que se estudan nesta unidade ofrécenlles aos alumnos a oportunidade de reflexio-
nar sobre o mecanismo de formación de imaxes nos espellos retrovisores dos coches e nos 
espellos convexos dos cruzamentos dalgunhas rúas, de poder estimar a distancia á que se 
atopan os obxectos reflectidos en función das características do espello e de coñecer o motivo 
de que as ambulancias leven na parte frontal o letreiro escrito ao revés. 
 
Educación para a saúde 
O estudo do mecanismo da visión e dos principais defectos da vista pode aproveitarse para 
facer fincapé na necesidade de visitar periodicamente o oftalmólogo. Así mesmo, cando se 
estude o fenómeno da formación de eclipses, deberase insistir especialmente en que nunca 
debe observarse o Sol a simple vista nin utilizando lentes de sol ou filtros inadecuados, xa que 
poden producirse danos irreversibles na retina. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Adquirir un coñecemento cualitativo da enerxía que portan as ondas electromagnéticas, os 
seus tipos, os posibles efectos prexudiciais e o modo de protexernos dalgunhas destas radia-
cións. 
Coñecer o mecanismo de formación de sombras, penumbras e eclipses e reproducilo mediante 
diagramas de raios. 
Utilizar os diagramas de raios para comprender o tipo de imaxes que se forman en espellos 
planos e curvos. 
Resolver exercicios relativos á velocidade de propagación da luz. 
Describir o fenómeno da refracción e valorar a súa aplicación na formación de imaxes a través 
de lentes delgadas. 
Explicar a descomposición da luz e resolver cuestións de composición de cores. 
Recoñecer os fenómenos que dan lugar á visión das cores en materiais transparentes e opa-
cos. 
Resolver cuestións relativas á cor resultante dunha mestura aditiva, subtractiva, de iluminación 
con luz de cor ou de observación a través de filtros coloreados. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 5, 6 e 7 16, 18, 19, 20, 21, 22 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
PD (páxinas 82, 86) 
AF 1, 28 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

2, 5, 6, 7 e 8 4, 8, 9, 11, 17, 18,  
19, 20, 21, 22 
DC 3, 7, 8 
PD (páxinas 82, 86) 
EX (páxinas 84, 90) 
AF 10, 11, 12, 13,  
14, 15, 16, 22, 24 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

1, 2, 5, 6, 7 e 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 16 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
PD (páxina 78) 
AF 3, 4, 5, 6, 7, 8. 17, 21 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe mate-
mática para cuantificar os 
fenómenos naturais. 

3 e 4 12, 13, 14, 15 
PD (páxina 78) 
EX (páxina 84) 
AF 18, 19, 20 

Utilizar a linguaxe mate-
mática para analizar cau-
sas e consecuencias. 

3 e 4 12, 13, 14, 15 
AF 18, 19, 20 

Utilizar a linguaxe mate- 3 e 4 12, 13, 14, 15 
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mática para expresar da-
tos e ideas sobre a nature-
za. 

PD (páxina 78) 
AF 2 

 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

1, 5, 6, 7 e 8 2 
DC 7, 8 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

5, 6, 7 e 8 2, 4 
DC 2, 3, 6 
PD (páxina 86) 
EX (páxina 90) 
AF 9, 14 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

1, 7 e 8 4, 16 
DC 6 
AF 3, 6, 7, 8, 14, 25, 26, 
27 

EX: Experimenta 
PD: Pensa e deduce 
DC: Desenvolvemento de competencias 
AF: Actividades finais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Saber que a enerxía xeotérmica ten a orixe no interior da Terra, debido principalmente á desin-
tegración de elementos radioactivos. 
Relacionar o movemento das placas coa calor interna da Terra 
Relacionar o movemento das placas litosféricas coa orixe dos volcáns e os terremotos 
Identificar os volcáns como aberturas da codia terrestre polas que flúen materiais desde o inte-
rior da Terra. 
Recoñecer un terremoto como un tremor ou sacudida que ten lugar nunha zona da codia te-
rrestre. 
Coñecer os elementos dun terremoto: hipocentro, epicentro e ondas sísmicas. 
Comprender de que xeito as ondas sísmicas nos axudan a coñecer o interior da Terra. 
Coñecer os efectos daniños dun volcán e dun terremoto. 

BLOQUE III 
A TERRA 

UNIDADE 6 
A ENERXÍA INTERNA DA TERRA 
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Recoñecer a importancia tanto da predición coma da prevención para paliar os riscos da activi-
dade sísmica e volcánica. 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Orixe da calor interna da Terra. 
Estrutura da litosfera terrestre. 
Manifestacións da calor interna da Terra. 
Ondas sísmicas: tipos e información que nos achega cada unha. 
Risco volcánico: predición e prevención. 
Risco sísmico: predición e prevención. 
 
Procedementos 
Observación das liñas costeiras atlántica de América e África e constatación das derivas conti-
nentais. 
Observación de mapas de volcáns e terremotos e comparación coa situación das placas litosfé-
ricas. 
Confección dun volcán no laboratorio. 
 
Actitudes 
Interese por coñecer o noso planeta noutros momentos da súa historia xeolóxica. 
Valoración do traballo científico que permite avanzar no coñecemento do mundo que nos ro-
dea. 
Precaución e aceptación das normas de protección civil en caso dun terremoto. 
Valoración da observación como punto de partida para o coñecemento da Terra. 
Valoración da dificultade de estudar o interior da Terra. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación para a saúde 
Aínda que a maior parte do territorio español non está situada sobre unha zona de alto risco 
xeolóxico, nalgunhas zonas poden rexistrarse movementos sísmicos, polo que é importante 
que os estudantes coñezan as normas básicas de protección civil para estar previdos en caso 
de producirse un terremoto. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Saber cal é a orixe da enerxía xeotérmica. 
Explicar por que se moven as placas litosféricas. 
Comprender a formación de cordilleiras debido ao movemento de placas. 
Describir como se producen os volcáns. 
Distinguir as partes dun volcán. 
Explicar como se producen os terremotos. 
Describir os elementos dun terremoto. 
Saber que tipos de ondas sísmicas existen e a información que nos achegan para coñecer a 
estrutura da Terra. 
Describir os desastres que pode ocasionar un terremoto e un volcán. 
Coñecer os indicios que se repiten nos momentos previos a unha erupción volcánica e a un 
movemento sísmico. 
Saber que medidas hai que adoptar para minimizar os danos dun terremoto ou dunha erupción 
volcánica. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
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Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 
diversas fontes. 

7 1, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22 
DC 7, 8, 9 
AF 13, 18, 19, 20, 21, 30, 
31, 32, 41 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6 
PD (páxinas 105, 107) 
AF 1, 2, 8, 12, 25,  
26, 27, 28, 34 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

2, 3, 6 e 9 3, 10, 11, 16, 20, 22 
DC 1, 2, 4, 7, 8, 9 
PD (páxina 113) 
AF 2, 530, 31, 32, 39, 40, 
42 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

2, 6, 7 e 11 DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 13, 27, 28 
EX (páxina 112) 
AF 6, 10, 11, 17, 23, 38 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente. 

2, 3, 4, 8, 9 e 10 DC 1, 2, 6, 17 
PD (páxinas 105, 107) 
AF 3, 16, 17, 23,  
24, 28, 36, 37 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar as tecnoloxías da 
información e a comunica-
ción para comunicarse, 
solicitar información, retro-
alimentala, simular e vi-
sualizar situacións, obter e 
tratar datos. 

2, 4 e 9 4, 5 
DC 7, 8, 9 
AF 14, 15, 23, 24,  
29, 33, 35, 36, 41 

 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

3, 6, 7, 9 e 11 DC 1, 2, 4, 7, 8,  
9, 24, 26, 27, 28 
PD (páxina 107) 
AF 4, 6, 38, 41 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 

2, 4, 6, 7 e 9 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 24, 
26 
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textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

DC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
PD (páxinas 105, 107) 
AF 3, 4, 7, 16, 36 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

2, 3, 4 e 10 4, 5, 15, 25, 27, 28 
DC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
PD (páxina 113) 
AF 5, 9, 13, 22, 23, 33, 36, 
43 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

2, 3, 6, 7, 10 e 11 DC 7, 8, 9, 25, 26 
PD (páxina 113) 
AF 5, 16, 24, 38, 43 

EX: Experimenta 
PD: Pensa e deduce 
DC: Desenvolvemento de competencias 
AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Comprender que os procesos xeolóxicos interno son os responsables da construcción do rele-
vo a través da formación de cordilleiras así como das dorsais oceánicas. 
Relacionar o encontro de dúas placas tectónicas coa formación das cadeas montañosas. 
Identificar a separación das placas litosféricas coa formación das dorsais. 
Coñecer a morfoloxía do relevo submarino. 
Relacionar o movemento das placas coa orixe dalgunhas rochas así como coas súas deforma-
cións. 
Saber que as forzas do interior da Terra provocan dobras e fallas nas rochas dependendo da 
natureza da forza e do tipo de rocha. 
Relacionar a formación das rochas endóxenas co movemento das placas. 
Coñecer as principais rochas magmáticas e metamórficas. 
Describir o ciclo das rochas. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Manifestacións externas da calor interna. 
O relevo terrestre. 
Relevo continental: formación de cordilleiras. 

UNIDADE 7 
A ENERXÍA INTERNA E O RELEVO 
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Relevo oceánico: formación de números oceánicas. 
Deformacións das rochas: 
Dobras 
Fallas 
Rochas endóxenas: 
Ígneas 
Metamórficas 
Ciclo das rochas. 
 
Procedementos 
Observación das liñas costeiras atlánticas de América e África e constatación das derivas con-
tinentais. 
Realización de esquemas sobre a formación de cordilleiras. 
Establecemento de analoxías e diferenzas entre a formación de cordilleiras e de dorsais oceá-
nicas. 
Realización de esquemas sobre os fondos oceánicos. 
Observación de esquemas para deducir a formación de rochas ígneas e metamórficas. 
Manexo e elaboración de claves sinxelas para a identificación de rochas ígneas e metamórfi-
cas. 
Manexo da lupa binocular para a observación de rochas. 
Observación coa lupa binocular das principais características das rochas endóxenas. 
 
Actitudes 
Valoración dos avances científicos que nos permiten coñecer cada vez con maior precisión as 
características do noso planeta. 
Interese por coñecer as rochas do noso contorno. 
Recoñecemento da importancia do traballo científico nos avances da ciencia. 
Comprensión da dificultade que presenta o estudo do interior da Terra e os seus fenómenos 
asociados. 
Recoñecemento da importancia do tempo xeolóxico no desenvolvemento de todos estes fenó-
menos. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 
O estudo das rochas e da paisaxe que conforman os relevos xerados polos procesos xeolóxi-
cos internos pode servir para fomentar nos alumnos e nas alumnas o coñecemento e o respec-
to polo contorno. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Explicar de que xeito os procesos xeolóxicos internos contribúen á construción do relevo. 
Relacionar o movemento de choque de dúas placas coa formación de cordilleiras. 
Explicar de que xeito cando dúas placas se separan se forman dorsais oceánicas. 
Identificar as distintas formacións que se poden atopar nos fondos mariños. 
Describir as principais deformacións que poden aparecer nas rochas. 
Explicar a orixe das rochas endóxenas (magmáticas e metamórficas). 
Recoñecer as principais rochas ígneas e metamórficas. 
Interpretar o ciclo das rochas. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3 e 6 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12,  
16, 17, 19, 20, 21 
DC 1, 3, 4, 5, 6, 7 
AF 3, 4, 5, 6, 7 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2, 3, 4, 5 e 6 3, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 19, 
22 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
PD (páxina 131) 
AF 2, 7, 8, 9, 10, 15, 17,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
33, 34, 35, 36, 37 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

  

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 3, 8, 13, 14, 15 
DC 2 
PD (páxinas 128, 131) 
AF 1, 5, 17, 19, 21, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31,  
33, 35, 36 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

2, 4, 5 e 8 5 
DC 2, 3, 4, 5 
AF 1, 2, 12, 13 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 3 e 6 1, 5, 10, 16 
DC 2, 3, 4, 5, 6, 7 
AF 1, 4, 7, 8. 9. 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 19, 21, 21,  
23,25, 26, 27, 28, 30,  
31, 32, 33, 34, 35, 36 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

1, 5, 7 e 8 4 
DC 2, 3, 6, 7 
PD (páxinas 130, 131) 
AF 1, 8, 9, 15, 16 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
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Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

2, 3 e 7 5, 6, 7 
DC 1, 3, 6 
AF 3, 4, 15, 17, 18 

EX: Experimenta 
PD: Pensa e deduce 
DC: Desenvolvemento de competencias 
AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Comprender que os seres vivos necesitan materia e enerxía para realizar as funcións. 
Lembrar que a célula é a unidade de organización e de funcionamento dos seres vivos. 
Coñecer as diferentes funcións que desempeñan as células nos seres vivos. 
Comprender o concepto de nutrición como función fundamental para o mantemento da vida. 
Diferenciar os conceptos de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa. 
Comprender a importancia biolóxica e ecolóxica da fotosíntese. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Características dos seres vivos. 
Funcións vitais. 
O mantemento da vida: nutrición. 
Nutrición autótrofa. 
Nutrición heterótrofa. 
 
Procedementos 
Distinción, a través de exemplos sinxelos, das características que son comúns para todos os 
seres vivos. 
Desenvolvemento de experiencias sinxelas no laboratorio que poñan de manifestó a presenza 
de auga e sales minerais nos seres vivos. 
Análise no laboratorio da presenza de biomoléculas orgánicas en órganos ou productos ani-
mais e plantas. 
Estudo da fotosíntese mediante experimentos no laboratorio. 
 
Actitudes 
Recoñecemento da importancia para o organismo humano dunha alimentación adecuada ás 
súas necesidades nutricionais. 
Interese pola observación e o estudo dos seres vivos. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 

BLOQUE IV 

OS SERES VIVOS 

UNIDADE 8 
AS FUNCIÓNS DOS SERES VIVOS (I) 
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Educación para a saúde 
Un dos propósitos desta unidade é que os alumnos e alumnas comprendan, en relación coa 
función de nutrición, a necesidade de adoptar unha dieta adecuada que nos proporcione a ma-
teria e a enerxía necesarias para mantérmonos nun estado saudable. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Nomear e definir as distintas funcións dos seres vivos. 
Explicar por que se di que a célula é a unidade de vida. 
Establecer as diferenzas entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 
Explicar as diferentes etapas que comprende a nutrición autótrofa. 
Explicar as diferentes etapas que comprende a nutrición heterótrofa. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Recoñecer cuestións in-
vestigables desde a cien-
cia: diferenciar problemas 
e explicacións científicas 
doutras que non o son. 

1 e 2 4 
DC 4 
PD (páxina 141) 
AF 1, 2, 3, 8 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 4 e 5 5, 6, 7, 8, 9, 18, 21 
DC 1, 2, 5, 6, 7, 8 
AF 4, 9, 10, 20, 22,  
23, 24, 28, 29, 31 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2, 3, 4 e 5 2, 3 
DC 3, 4, 5 
AF 9, 10, 11, 29, 30 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

1, 2, 3, 4 e 5 17 
DC 3, 4, 5, 6, 7, 8 
AF 22, 23, 24 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente. 

1, 2, 3, 4 e 5 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14,  
15, 16, 19, 20, 22 
DC 1, 2, 4, 6, 7 
PD (páxinas 141, 148) 
AF 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12,  
15, 16, 17, 18, 20, 25, 32 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-

4 e 5 9, 12, 14, 15, 16 
DC 6, 7, 8 
AF 5, 7, 25, 27, 34 
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rias… 
 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 2, 3, 4 e 5 5, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
22 
DC 3, 4, 8 
AF 1, 9, 12, 19, 21, 26, 33 

Comprender e interpretar 
mensaxes acerca das 
ciencias da natureza. 

1, 2, 3, 4 e 5 1, 6 
DC 5 
PD (páxinas 141, 148) 
AF 9, 10, 12, 20 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

3 DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
AF 3, 4, 5, 6, 7, 25, 27, 32, 
33 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

3 1, 8 
DC 3, 4, 5, 8 
PD (páxina 148) 
AF 5, 6, 7, 12, 19, 20, 27 

EX: Experimenta  PD: Pensa e deduce  DC: Desenvolvemento de competencias  AF: Activida-
des finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Comprender que a función reprodutora é o proceso mediante o cal os seres vivos perpetúan a 
súa especie. 
Diferenciar a reprodución asexual da sexual. 
Coñecer como se reproducen as plantas e os animais. 
Comprender a importancia da función de relación nos seres vivos. 
Diferenciar a coordinación nerviosa da hormonal e a relación entrambas as dúas. 
Comprender a función de relación nas plantas. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
O mantemento da especie: reprodución. 
A reprodución nos animais. Tipos. 
A reprodución nas plantas. Tipos. 
Coordinación nerviosa e hormonal. 
A función de relación nas plantas. 
 

UNIDADE 9 
AS FUNCIÓNS DOS SERES VIVOS (II) 
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Procedementos 
Desenvolvemento de experiencias sinxelas nas que se poña de manifesto a multiplicación ve-
xetativa nas plantas. 
Observación das estruturas reprodutoras das plantas. 
Estudo do comportamento dun animal invertebrado. 
Realización de experiencias sinxelas para comprobar a influencia de factores como a luz ou a 
gravidade no crecemento das plantas. 
 
Actitudes 
Respecto cara a todos os seres vivos. 
Interese pola observación e o estudo dos seres vivos. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 
O coñecemento das funcións dos seres vivos e das súas necesidades de adquirir materia e 
enerxía do seu contorno axuda a comprender a importancia de preservar o medio para que 
estas sigan realizándose. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Explicar as diferenzas entre a reprodución asexual e a sexual. 
Diferenciar a reprodución nos animais e nas plantas. 
Explicar algunhas técnicas utilizadas para reproducir plantas asexualmente. 
Definir os conceptos de gameto, gónada e espora. 
Indicar os nomes e a localización dos órganos reprodutores das plantas e dos animais. 
Explicar que se entende por coordinación e a súa importancia nos seres vivos. 
Establecer as diferenzas entre coordinación nerviosa e coordinación hormonal. 
Explicar as formas que teñen de se relacionar as plantas. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 
diversas fontes. 

7 9, 10, 21, 24, 31, 36, 38, 
42 
DC 4, 5, 9 
AF 20, 28, 34 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13,  
14, 15, 16, 20, 22, 23, 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33,  
34, 35, 37, 40, 41 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
AF 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 
15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 
27, 
29, 30, 37, 38 
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Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1 e 3 13, 17, 18, 19, 38, 39 
DC 4, 5, 6, 7, 8 
PD (páxinas 166/168) 
AF 4, 5, 6, 12, 18, 39 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

3, 8 e 9 1, 2, 3, 5, 12, 18, 19 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
PD (páxina 168) 
EX (páxina 173) 
AF 12, 24, 32, 33 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

5 21, 32, 36, 38 
DC 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
AF 4, 7, 8, 10, 16, 18, 26, 
31 

 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

3 e 8 21 
DC 6, 7, 8 
AF 32, 33 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 3, 6 e 8 7, 9, 11, 12, 18 ,19,  
21, 24, 36, 38 
DC 4, 5 
AF 1, 4, 7, 8, 10, 11, 20, 
26, 28, 34, 36 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

4 4, 9, 22, 24, 32 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
AF 9, 24 

EX: Experimenta  PD: Pensa e deduce  DC: Desenvolvemento de competencias  AF: Activida-
des finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Coñecer os conceptos básicos de ecoloxía: poboación, biocenose, biótopo, biosfera e ecosis-
tema. 
Comprender que as interrelacións entre biótopo e biocenose son as que determinan a existen-
cia dun ecosistema. 
Diferenciar factores abióticos de factores bióticos. 
Recoñecer a importancia da auga nos ecosistemas. 

UNIDADE 10 
MATERIA E ENERXÍA NOS ECOSISTEMAS 

65 



 

Recoñecer diversas asociacións intraespecíficas e interespecíficas entre seres vivos. 
Recoñecer que o Sol é a fonte de enerxía en calquera ecosistema. 
Comprender que nun ecosistema o fluxo de enerxía é unidireccional e o de materia, cíclico. 
Comprender o concepto de nivel trófico. 
Coñecer os nomes dos distintos niveis tróficos que se atopan nun ecosistema (produtores, 
consumidores e descompoñedores) e a función ecolóxica de cada un. 
Saber representar e interpretar distintas cadeas e redes tróficas. 
Coñecer e interpretar os ciclos que realizan os elementos máis importantes (carbono, nitróxe-
no, hidróxeno e osíxeno) nun ecosistema. 
Comprender o concepto de biomasa. 
Saber representar graficamente os niveis tróficos, xa sexa mediante as pirámides de números 
ou de biomasa. 
Coñecer a incidencia de ser humano nos ecosistemas sobre todo a nivel do esgotamento dos 
recursos naturais e da contaminación. 
Recoñecer a importancia de avanzar na conservación e protección do noso medio mantendo 
un desenvolvemento sostible. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
O ecosistema: biótopo e biocenose. 
Factores dun ecosistema: abióticos e bióticos. 
A auga: factor ecolóxico fundamental. 
Fluxo unidireccional da enerxía e fluxo cíclico da materia nos ecosistemas. 
Niveis, cadeas e redes tróficas: produtores, consumidores e descompoñedores. 
Produtos químicos da descomposición dos seres vivos. 
A biomasa. O ser humano e o ecosistema. 
 
Procedementos 
Observación e medición en ecosistemas do contorno de diversos factores abióticos e as súas 
variacións. 
Observación, clasificación e determinación de relacións dos seres vivos en ecosistemas do 
contorno. 
Interpretación de esquemas de ciclos de materia, fluxo de enerxía, cadeas e redes tróficas. 
Visita a plantas de tratamento do lixo e de tratamento das augas residuais. 
 
Actitudes 
Fomento do respecto cara a todos os seres vivos. 
Interese pola observación e o estudo da natureza. 
Fomento do respecto polo medio. 
Interese polo manexo de instrumentos de medida e o traballo de laboratorio. 
Mostra dunha capacidade crítica e de razoamento. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 
O coñecemento do que é un ecosistema e da dependencia que os seres humanos temos dos 
mesmos axuda a comprender a necesidade de conservar e respectar o medio. 
 
Educación moral e cívica 
Os alumnos e as alumnas deben concienciarse de que nas visitas e nos paseos ao campo os 
seus actos irresponsables poden alterar o equilibrio do ecosistema. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
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Definir os conceptos de poboación, biocenose, biótopo, biosfera e ecosistema, poñendo exem-
plos. 
Explicar que condicións se deben cumprir para que un biótopo e unha biocenose constitúan un 
ecosistema. 
Definir o concepto de factor dun ecosistema. 
Citar algúns factores, clasificalos en abióticos e bióticos e explicar como se observan e miden. 
Explicar a importancia da auga nos ecosistemas. 
Explicar en que consisten diferentes relacións interespecíficas. 
Definir o concepto de nivel trófico, citar os distintos niveis tróficos que se atopan nun ecosiste-
ma e explicar a función de cada nivel. 
Explicar o fluxo da enerxía e o ciclo da materia nun ecosistema. 
Explicar esquemas dos ciclos do carbono, do nitróxeno e da auga. 
Explicar esquemas que representen cadeas e redes alimentarias sinxelas. 
Interpretar pirámides tróficas sinxelas. 
Explicar que se entende por biomasa, por que é importante desde o punto de vista ecolóxico 
determinar as principais fontes de biomasa. 
Explicar algunhas implicacións da acción humana nos ecosistemas. 
Definir o concepto de desenvolvemento sostible. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12 e 14 

11, 12, 30, 31, 32 
DC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 
AF 1, 17, 18, 21 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2, 7, 8, 9, 10 e 11 6, 17, 19, 20, 22,  
23, 25, 27, 28, 30 
DC 2, 3, 4, 5, 6, 7 
AF 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 18, 
20, 22, 23, 24, 26, 28 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente. 

2, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13,  
15, 16, 17, 18, 19, 22,  
24, 26, 29, 31, 32, 38 
DC 7, 8 
PD (páxina 188) 
AF 1, 2, 7, 8, 9, 10,  
11, 13, 14, 19, 22,  
24, 29, 30, 31, 32, 33 

 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

1, 2, 3, 5, 6, 13 e 14 23, 33, 39 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
AF 34, 35, 36 
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Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

2, 5, 6, 12, 13, e 14 14, 21, 38, 40, 41 
DC 2, 5 
AF 1, 2, 7, 12, 15, 20 

Comprender e interpretar 
mensaxes acerca das 
ciencias da natureza. 

2 7, 13 
DC 1, 7, 8 
AF 21, 25, 27 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

5, 6, 8, 9, 10 e 11 8, 10, 27, 34, 35, 36, 37, 
38 
DC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
PD (páxinas 182, 186,  
195, 196) 
AF 12, 15, 16, 20, 21, 29, 
34 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

5, 6, 7, 11 e 13 DC 5, 15, 34, 35, 36, 37, 
38 
PD (páxinas 182, 186,  
188, 195, 196) 
AF 12, 21 

EX: Experimenta   PD: Pensa e deduce   DC: Desenvolvemento de competencias   AF: Activi-
dades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Coñecer as diferenzas máis notables entre o medio terrestre e o medio acuático. 
Recoñecer que, a pesar destas diferenzas, todos os ecosistemas se organizan da mesma for-
ma. 
Coñecer as distintas etapas polas que pasa un ecosistema para a súa formación (sucesión 
ecolóxica). 
Comprender o concepto de bioma e diferencialo do de ecosistema. 
Coñecer a variedade de biomas que existen no planeta. 
Describir os factores abióticos que caracterizan cada un dos biomas máis importantes presen-
tes no planeta. 
Relacionar as condicións ambientais dun determinado bioma co tipo de organismos que se 
desenvolven nel. 
Coñecer os principais grupos de seres vivos que se desenvolven en cada bioma. 
Coñecer as características e a distribución dos ecosistemas españois máis importantes. 
Comprender como un ecosistema chega ao equilibrio ecolóxico. 
Coñecer as accións positivas que podemos realizar para conservar a diversidade dos ecosis-
temas. 
 
CONTIDOS 
 

UNIDADE 11 
A DIVERSIDADE DOS ECOSISTEMAS 
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Conceptos 
Dous medios naturais diferentes: terrestre e acuático. 
Formación dun ecosistema. Sucesión ecolóxica. 
Os biomas terrestres. 
O medio acuático: mariño e augas continentais. 
 
Procedementos 
Manexo adecuado de bibliografía e internet. 
Interpretación e recoñecemento de debuxos, esquemas, fotografías, etcétera. 
Localización de especies nos seus respectivos ecosistemas. 
Análise de ecosistemas co equilibrio ecolóxico alterado. 
Comentario de textos e artigos de prensa relacionados coa diversidade e alteración dos ecosis-
temas. 
Razoamento da importancia e viabilidade de propostas de conservación da natureza. 
Manexo de claves de identificación para recoñecer plantas e animais. 
Realización de prácticas, informes de laboratorio e caderno de campo sobre ecosistemas e as 
súas alteracións. 
 
Actitudes 
Adquisición dunha actitude de respecto cara ao medio. 
Recoñecemento e valoración da función que cumpren os distintos seres vivos no equilibrio dos 
espazos naturais. 
Interese por coñecer o medio natural que nos rodea. 
Interese por coñecer outros contornos naturais. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 
Un dos obxectivos primordiais desta unidade é que os estudantes descubran a importancia do 
medio para todos os seres vivos; que levan a cabo a súa actividade vital no hábitat que presen-
ta as características adecuadas para o seu óptimo desenvolvemento, e, en consecuencia, que 
aprendan a respectar a natureza. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Establecer as diferenzas entre o medio terrestre e o medio acuático. 
Definir o concepto de sucesión ecolóxica. 
Definir e explicar o concepto de comunidade clímax. 
Describir as distintas etapas dunha sucesión ecolóxica. 
Definir o concepto de estrato nun ecosistema. 
Explicar en que consiste o equilibrio ecolóxico. 
Definir o concepto de bioma. 
Coñecer os nomes, a situación xeográfica e o clima dos principais biomas terrestres. 
Coñecer a fauna e flora máis características de cada un dos biomas terrestres. 
Explicar as características dos biomas máis típicos do noso país. 
Explicar as características dos ecosistemas máis típicos do noso país. 
Explicar en que consiste a desertización. 
Nomear e situar as distintas rexións mariñas. 
Definir os conceptos de bentos, necto e plancto. 
Coñecer as características dos diferentes tipos de augas continentais. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
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COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Recoñecer os trazos cla-
ves da investigación cientí-
fica: controlar variables, 
formular hipóteses, dese-
ñar experimentos, analizar 
e contrastar datos, detec-
tar regularidades, realizar 
cálculos e estimacións. 

1 26, 31 
DC 3, 4, 5 
AF 1, 25, 28 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

8 e 9 3, 4, 6, 7 ,8, 10, 11, 12, 13, 
14, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 34, 33, 36, 37, 
39 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6 
AF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14,  
15, 16, 19, 20, 21 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 10, 11, 12,13 e 14 

2, 16, 17, 20, 21 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6 
AF 3, 5, 6, 7, 10 , 11,  
12, 22, 26, 27, 29, 31 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

4, 10, 11 e 12 19, 24, 38 
DC 5 
AF 8, 19, 21, 23, 30 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 4, 6, 10, 11 e 12 9, 15, 25, 27 
DC 4, 5 
AF 1, 13, 18, 30 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

1 e 15 1, 5, 15, 18, 19,  
23, 24, 31, 38 
DC 1, 2, 3, 5, 6 
AF 9, 13, 18, 24, 30 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

12 e 15 9, 15, 19, 24, 31, 35 
DC 1, 2, 3, 5 
AF 1, 13, 17, 18, 21, 25, 
28 
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EX: Experimenta  PD: Pensa e deduce  DC: Desenvolvemento de competencias  AF: Activida-
des finais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Analizar o consumo de enerxía en Galicia. 
Coñecer como se obtén, se transporta e se emprega a enerxía eléctrica. 
Describir e avaliar as distintas fontes de enerxía en Galicia. 
Entender as enerxías renovables como alternativa ante a crise enerxética e a contaminación 
ambiental xerada por mor das enerxías convencionais. 
Recoñecer a importancia de avanzar na conservación e protección do noso medio mantendo 
un desenvolvemento sostible. 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Papel da enerxía para o ser humano: consumo de enerxía en Galicia. 
Tipos e fontes de enerxía. 
Fontes de enerxía convencionais en Galicia. 
Fontes de enerxía renovables en Galicia. 
Contaminación ambiental e crise enerxética. 
 
Procedementos 
Realización de investigacións para avaliar a importancia da enerxía pasada, presente e futura 
en Galicia. 
Redacción, a partir da experiencia, dalgúns informes nos que se analice a repercusión da ener-
xía na vida cotiá. 
Realización de experimentos que posibiliten a comprensión dos procesos que se producen du-
rante a xeración e o aproveitamento da enerxía. 
 
Actitudes 
Valoración da importancia da enerxía na vida cotiá. 
Coidado da orde, do mantemento e da limpeza do mobiliario da aula e do laboratorio. 
Mostra dunha capacidade crítica e de razoamento. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 
Nesta unidade conciénciase os alumnos e as alumnas sobre a repercusión das enerxías con-
vencionais nos medios naturais e, tamén, sobre o emprego das enerxías renovables a xeito de 
alternativa. 

BLOQUE V 

GALICIA 

UNIDADE 12 
RECURSOS NATURAIS DE GALICIA 
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Educación moral e cívica 
Os alumnos e as alumnas deben concienciarse de que nas visitas e paseos ao campo os seus 
actos irresponsables poden alterar o equilibrio do ecosistema. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Recoñecer a singularidade das paisaxes galegas. 
Valorar a importancia dos espazos protexidos de Galicia. 
Empregar o concepto cualitativo de enerxía. 
Recoñecer a importancia e as repercusións das diferentes fontes de enerxía para a sociedade 
e o medio natural. 
Coñecer os diferentes recursos enerxéticos de Galicia, as vantaxes e os inconvenientes de 
cada un. 
Recoñecer os principais problemas derivados da obtención, do transporte e do emprego dos 
distintos recursos enerxéticos. 
Asociar a eficiencia enerxética e o aforro enerxético co emprego responsable da enerxía como 
medida de desenvolvemento sostido. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS 
 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

4, 5 e 6 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 
AF 13, 14 

Reflexionar sobre as impli-
cacións da actividade hu-
mana e os avances cientí-
ficos e tecnolóxicos na 
historia da humanidade, e 
destacar, na actualidade, 
as súas implicacións no 
medio. 

5 AF 8 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Aplicar as formas específi-
cas que ten o traballo cien-
tífico para buscar, recoller, 
seleccionar, procesar e 
presentar a información. 

4 e 5 AF 16 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía axei-
tada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13 
AF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
12, 14, 15 
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Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver un espírito 
crítico. Enfrontarse con 
problemas abertos, partici-
par na construcción tenta-
tiva de solución. 

4, 5, 6 e 7 7, 8, 9, 10 

Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

2, 4, 5, 6 e 7 2, 8, 9, 10, 11 
AF 8, 9, 10, 11 

EX: Experimenta  PD: Pensa e deduce  DC: Desenvolvemento de competencias  AF: Activida-
des finais 
 
 
7. PROGRAMACIÓN DAS ADAPTACIÓNS CURRICULARES 
 
A continuación, desenvólvese a programación de cada unha das unidades didácticas en que 
foron organizados e secuenciados os contidos das adaptacións curriculares deste curso. En 
cada unha delas indícanse os seus correspondentes obxectivos didácticos, contidos (concep-
tos, procedementos e actitudes), criterios de avaliación e competencias básicas asociadas ás 
actividades de aprendizaxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Entender o significado da masa como medida da inercia e da acción gravitacional da materia. 
Distinguir os conceptos de masa, peso e dimensión dun corpo. 
Diferenciar as propiedades extensivas e intensivas da materia. 
Comprender o concepto de densidade como una relación entre a masa dun corpo e o volume 
que ocupa. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
A materia: masa, peso, gravidade e inercia. 
Propiedades da materia: relación masa/inercia. 
A densidade. 
 
Procedementos 
Formulación de observacións que axuden a comprender a relación masa-inercia. 
Observación e análise de diferentes experiencias para comprender o concepto de densidade. 
 
Actitudes 
Aproximación ao traballo científico a través da observación e a interpretación de datos. 
 
 

UNIDADE 1 
O MUNDO MATERIAL 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Comprender o concepto de masa. 
Comprender a relación existente entre masa e inercia. 
Diferenciar masa de tamaño. 
Transformar unidades de medida noutras que sexan múltiplos e/ou submúltiplos das primeiras. 
Saber facer cálculos sinxelos que inclúan a utilización das diferentes unidades do sistema in-
ternacional. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Recoñecer os trazos claves da investiga-
ción científica: controlar variables, formu-
lar hipóteses, deseñar experimentos, 
analizar e contrastar datos, detectar regu-
laridades, realizar cálculos e estimacións. 

3.2, 3.4 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 3.4,  
4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.9 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos explicativos. 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2 , 4.6, 4.7 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

1.1, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 4.7 

Interpretar datos e probas científicas. 
Elaborar conclusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma correcta, or-
ganizada e coherente. 

2.3, 3.3, 3.4, 4.8 

Argumentar a prol ou en contra das con-
clusións, e identificar os supostos, as 
probas e os razoamentos na obtención 
dos mesmos. 

2.3, 3.4 

 
Matemática 

 

Utilizar a linguaxe matemática para cuan-
tificar os fenómenos naturais. 

3.4, 4.10 

Utilizar a linguaxe matemática para anali-
zar causas e consecuencias. 

3.3, 3.4 

 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.4, 4.9 
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Comprender e interpretar mensaxes 
acerca das ciencias da natureza. 

2.3 

 
Aprender a aprender 

 

Integrar os coñecementos e procedemen-
tos científicos adquiridos para compren-
der as informacións provenientes da pro-
pia experiencia e dos medios escritos e 
audiovisuais. 

1.2, 2.1, 2.2, 3.2 

 
Autonomía e iniciativa persoal 

 

Desenvolver a capacidade para analizar 
situacións valorando os factores que inci-
diron neles e as consecuencias que po-
den ter. 

2.1, 2.2, 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Identificar os distintos tipos de enerxía. 
Recoñecer as principais fontes de enerxía e as súas aplicacións. 
Recoñecer as transformacións de enerxía que se producen en fenómenos sinxelos. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Tipos de enerxía. 
Fontes de enerxía e aplicacións. 
Transformacións de enerxía. 
 
Procedementos 
Descrición das transformacións de enerxía que acontecen nalgúns fenómenos sinxelos. 
 
Actitudes 
Valoración da importancia que ten para o coñecemento humano e o seu desenvolvemento a 
descrición dos fenómenos naturais en termos físicos. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Distinguir os distintos tipos de enerxía. 
Recoñecer as formas de enerxía involucradas en fenómenos sinxelos e cotiáns. 
Distinguir as transformacións de enerxía que teñen lugar en fenómenos sinxelos. 
 
 

UNIDADE 2 
MATERIA E ENERXÍA 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

3.1, 3.2,  
.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

1.1, 1.2, 2.1, 3.1 

 
Social e cidadá 

 

Recoñecer aquelas implicacións do de-
senvolvemento tecnocientífico que poidan 
comportar riscos para as persoas ou o 
medio. 

4.10 

 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

4.1, 4.3, 4.6, 4.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Relacionar a temperatura co movemento térmico ou coa enerxía cinética media das partículas 
e desbotar a idea errónea de que a temperatura é unha medida da calor. 
Comprender o concepto de calor como transferencia de enerxía térmica entre dous corpos en 
desequilibrio térmico e non como algo contido neles. 
Comprender o concepto de equilibrio e desequilibrio térmico. 
Distinguir as formas de transmisión da calor. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Calor e temperatura. 
Equilibrio térmico. 
Transmisión da calor: condución, convección e radiación. 
 

UNIDADE 3 
A CALOR E A TEMPERATURA 
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Procedementos 
Realización de experimentos sinxelos para apreciar a diferenza entre os conceptos de calor e 
temperatura. 
Realización dun experimento sinxelo para comprender o concepto de equilibrio térmico. 
Realización de investigación sinxelas sobre as diferentes formas de transmisión da calor. 
 
Actitudes 
Aproximación ao traballo científico a través de investigacións sinxelas. 
Mostrar interese polas explicacións físicas de fenómenos naturais. 
Precaución á hora de traballar co lume e con fontes de calor. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Diferenciar os conceptos de calor e temperatura. 
Distinguir a enerxía térmica (contida polos corpos) da calor (como transferencia de enerxía tér-
mica dun sistema ou corpo que se atopa a maior temperatura a outro de menor temperatura). 
Comprender o concepto de equilibrio e desequilibrio térmico. 
Distinguir as diferentes formas de transmisión da calor. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Recoñecer os trazos claves da investiga-
ción científica: controlar variables, formu-
lar hipóteses, deseñar experimentos, 
analizar e contrastar datos, detectar regu-
laridades, realizar cálculos e estimacións. 

1.1, 1.2 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.2, 4.3, 4.8. 4.9, 4.10 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos explicativos. 

1.1, 2.1, 2.2, 4.3, 4.6, 4.7 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

3.1, 4.4, 4.6, 4.7 

Interpretar datos e probas científicas. 
Elaborar conclusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma correcta, or-
ganizada e coherente. 

1.1, 1.2, 2.2 

 
Matemática 

 

Utilizar a linguaxe matemática para cuan-
tificar os fenómenos naturais. 

1.1, 2.1, 4.5 

Utilizar a linguaxe matemática para anali- 1.1 
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zar causas e consecuencias. 
 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

1.1, 2.2, 4.1 

 
Aprender a aprender 

 

Integrar os coñecementos e procedemen-
tos científicos adquiridos para compren-
der as informacións provenientes da pro-
pia experiencia e dos medios escritos e 
audiovisuais. 

4.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Comprender como se produce o son. 
Coñecer as calidades sonoras. 
Comprender como e cando se producen os ecos e distinguilos das reverberacións. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Produción do son. Necesidade dun medio material de propagación. 
Calidades sonoras: sonoridade, ton e timbre. 
Reflexión do son: eco e reverberación. 
Contaminación acústica. 
 
Procedementos 
Identificación das calidades sonoras. 
Resolución de exercicios sinxelos relacionados coa produción do eco. 
Realización de traballos de investigación sobre a transmisión do son. 
 
Actitudes 
Interese pola interpretación física dos fenómenos relativos ao son, á súa produción e a á súa 
propagación. 
Toma de conciencia sobre o problema da contaminación acústica nos núcleos urbanos. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Explicar fenómenos naturais referidos á transmisión do son. 
Comprender e resolver exercicios sinxelos sobre a produción do eco. 
Distinguir as calidades sonoras. 
Coñecer os efectos prexudiciais do ruído e valorar as actitudes de prevención da contamina-
ción acústica, propoñendo medidas correctoras para combatela. 

UNIDADE 4 
O SON 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Recoñecer os trazos claves da investiga-
ción científica: controlar variables, formu-
lar hipóteses, deseñar experimentos, 
analizar e contrastar datos, detectar regu-
laridades, realizar cálculos e estimacións. 

2.1, 3.1 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

4.1, 5.4 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos explicativos. 

1.1, 3.1 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

2.1 

 
Matemática 

 

Utilizar a linguaxe matemática para cuan-
tificar os fenómenos naturais. 

2.1 

 
Tratamento da información e compe-
tencia dixital 

 

Utilizar e producir na aprendizaxe da área 
esquemas, mapas conceptuais, informes, 
memorias… 

5.1 

 
Social e cidadá 

 

Comprender e explicar problemas de in-
terese social desde unha perspectiva 
científica. 

4.1, 5.6, 5.7 

 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

3.2, 5.5 

Comprender e interpretar mensaxes 
acerca das ciencias da natureza. 

1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 

 
Aprender a aprender 

 

Integrar os coñecementos e procedemen-
tos científicos adquiridos para compren-
der as informacións provenientes da pro-
pia experiencia e dos medios escritos e 

4.1, 4.2 
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audiovisuais. 
 
Autonomía e iniciativa persoal 

 

Desenvolver un espírito crítico. Enfrontar-
se con problemas abertos, participar na 
construción tentativa de solución. 

4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Entender o mecanismo de formación das sombras, as penumbras e as eclipses como unha 
consecuencia da propagación rectilínea da luz. 
Comprender a lei da reflexión e a súa aplicación na formación de imaxes en espellos planos e 
curvos. 
Distinguir o mecanismo de formación de imaxes en espellos e en lentes. 
Coñecer o fenómeno de refracción da luz e a súa aplicación na formación de imaxes a través 
de lentes. 
Comprender o mecanismo que permite a visión dos obxectos. 
Coñecer os procesos (transmisión e reflexión) que fan que os obxectos presenten cores. 
Distinguir os procesos de mestura aditiva e subtractiva. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Propiedades da luz. 
Propagación rectilínea da luz: sombras, penumbras e eclipses. 
Reflexión da luz. Visión dos obxectos e formación de imaxes en espellos planos e curvos. 
Refracción da luz. Formación de imaxes a través de lentes. 
Luz e materia: as cores das cousas. 
 
Procedementos 
Utilización de diagramas de raios para comprender a formación de sombras e penumbras. 
Debuxo das traxectorias dos raios cando pasan dun medio a outro usando táboas de ángulos 
de refracción. 
Debuxo de imaxes formadas con lentes (converxentes e diverxentes), así como con espellos 
planos e curvos (cóncavos e convexos). 
Realización de investigación de composición cromática. 
 
Actitudes 
Interese polas explicacións científicas dos fenómenos relativos á interacción entre luz e materia 
(visión de formas e cores, etcétera). 
Aproximación ao traballo científico a través de pequenas investigacións. 
 
 

UNIDADE 5 
A LUZ 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Coñecer o mecanismo de formación de sombras, penumbras e eclipses e reproducilo mediante 
diagramas de raios. 
Utilizar os diagramas de raios para comprender o tipo de imaxes que se forman en espellos 
planos e curvos. 
Describir o fenómeno da refracción e valorar a súa aplicación na formación de imaxes a través 
de lentes delgadas. 
Explicar a descomposición da luz e resolver cuestión de composición das cores. 
Resolver cuestións relativas á cor resultante dunha mestura aditiva, subtractiva, de iluminación 
con luz de cor ou de observación a través de filtros coloreados. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.6, 5.7,  
7.1, 7.2, 7.3, 9.1, 9.4 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos explicativos. 

1.1, 4.1 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

3.4, 5.5, 6.1, 7.4, 9.2, 9.5, 9.6 

 
Matemática 

 

Utilizar a linguaxe matemática para cuan-
tificar os fenómenos naturais. 

1.1, 3.3, 9.3, 9.4 

 
Aprender a aprender 

 

Integrar os coñecementos e procedemen-
tos científicos adquiridos para compren-
der as informacións provenientes da pro-
pia experiencia e dos medios escritos e 
audiovisuais. 

5.5, 6.2 
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OBXECTIVOS 
 
Relacionar o movemento das placas coa calor interna da Terra. 
Relacionar o movemento das placas litosféricas coa orixe dos volcáns e mais dos terremotos. 
Identificar os volcáns como aberturas da codia terrestre polas que flúen materiais procedentes 
do interior da Terra. 
Recoñecer un terremoto como un tremor ou sacudida que ten lugar nunha zona da codia te-
rrestre. 
Coñecer os elementos dun terremoto: hipocentro, epicentro e ondas sísmicas. 
Coñecer os efectos daniños dun volcán e mais dun terremoto. 
Recoñecer a importancia tanto da predición coma da prevención para paliar os riscos da activi-
dade sísmica e volcánica. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Orixe da calor interna da Terra. 
Estrutura da litosfera terrestre. 
Manifestacións da calor interna da Terra. 
Risco volcánico: predición e prevención. 
Risco sísmico: predición e prevención. 
 
Procedementos 
Observación das liñas costeiras atlánticas de América e África e constatación das derivas con-
tinentais. 
Observación de mapas de volcáns e terremotos e comparación coa situación das placas litosfé-
ricas. 
Confección dun volcán no laboratorio. 
 
Actitudes 
Interese por coñecer o noso planeta noutros momentos da súa historia xeolóxica. 
Valoración da observación como punto de partida para o coñecemento da Terra. 
Valoración da dificultade de estudar o interior da Terra. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Explicar por que se moven as placas litosféricas. 
Comprender a formación de cordilleiras debido ao movemento de placas. 
Describir como se producen os volcáns. 
Distinguir as partes dun volcán. 
Explicar como se producen os terremotos. 
Describir os elementos dun terremoto. 
Describir os desastres que pode ocasionar un terremoto e mais un volcán. 
Coñecer os indicios que se repiten nos momentos previos a unha erupción volcánica e a un 
movemento sísmico. 
Saber que medidas hai que adoptar para minimizar os danos dun terremoto ou dunha erupción 
volcánica. 

UNIDADE 6 
A ENERXÍA INTERNA DA TERRA 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Utilizar estratexias de busca de informa-
ción científica de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a información ade-
cuada en diversas fontes. 

1.1 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

2.1, 3.1, 5.2 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos explicativos. 

1.3, 5.3 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

1.1 

Interpretar datos e probas científicas. 
Elaborar conclusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma correcta, or-
ganizada e coherente. 

1.3, 4.1 

 
Tratamento da información e compe-
tencia dixital 

 

Utilizar as tecnoloxías da información e a 
comunicación para comunicarse, conse-
guir información, retroalimentala, simular 
e visualizar situacións, obter e tratar da-
tos. 

1.2, 2.1, 5.3, 5.4 

 
Social e cidadá 

 

Comprender e explicar problemas de in-
terese social desde unha perspectiva 
científica. 

5.6 

 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

3.1, 5.1 
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OBXECTIVOS 
 
Comprender que os procesos xeolóxicos internos son os responsables da construción do rele-
vo a través da formación de cordilleiras así como das dorsais oceánicas. 
Relacionar o encontro de dúas placas tectónicas coa formación das cadeas montañosas. 
Identificar a separación das placas litosféricas coa formación das dorsais. 
Coñecer a morfoloxía do relevo submarino. 
Saber que as forzas do interior da Terra provocan dobras e fallas nas rochas dependendo da 
natureza da forza e do tipo de rocha. 
Coñecer as principais rochas magmáticas e metamórficas. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Manifestacións externas da calor interna. 
O relevo terrestre. 
Relevo continental: formación de cordilleiras. 
Relevo oceánico: formación de dorsais oceánicas. 
Deformacións das rochas: dobras e fallas. 
Rochas endóxenas: ígneas e metamórficas. 
 
Procedementos 
Observación das liñas costeiras atlánticas e constatación das derivas continentais. 
Realización de esquemas sobre a formación de cordilleiras e sobre os fondos oceánicos. 
Establecemento de analoxías e diferenzas entre a formación de cordilleiras e de dorsais oceá-
nicas. 
Observación de esquemas para deducir a formación de rochas endóxenas e manexo e elabo-
ración de claves para a súa identificación. 
 
Actitudes 
Valoración dos avances científicos que nos permiten coñecer cada vez con maior precisión as 
características do noso planeta. 
Interese por coñecer as rochas do noso contorno. 
Recoñecemento da importancia do tempo xeolóxico no desenvolvemento de todos estes fenó-
menos. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Explicar de que xeito os procesos xeolóxicos internos contribúen á construción do relevo. 
Relacionar o movemento de choque de dúas placas coa formación de cordilleiras. 
Explicar de que xeito cando dúas placas se separan se forman dorsais oceánicas. 
Identificar as distintas formacións que se poden atopar nos fondos mariños. 
Describir as principais deformacións que poden aparecer nas rochas. 
Explicar a orixe das rochas endóxenas (magmáticas e metamórficas). 
Recoñecer as principais rochas ígneas e metamórficas. 
 
 

UNIDADE 7 
A ENERXÍA INTERNA E O RELEVO 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos explicativos. 

1.1, 4.1, 4.2, 4.3 

Interpretar datos e probas científicas. 
Elaborar conclusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma correcta, or-
ganizada e coherente. 

4.4 

 
Tratamento da información e compe-
tencia dixital 

 

Utilizar e producir na aprendizaxe da área 
esquemas, mapas conceptuais, informes, 
memorias… 

1.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 

 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

2.1, 2.2, 4.1 

 
Aprender a aprender 

 

Integrar os coñecementos e procedemen-
tos científicos adquiridos para compren-
der as informacións provenientes da pro-
pia experiencia e dos medios escritos e 
audiovisuais. 

3.1, 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Comprender que os seres vivos necesitan materia e enerxía para realizar as súas funcións. 
Comprender o concepto de nutrición como función fundamental para o mantemento da vida. 
Diferenciar os conceptos de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa. 

UNIDADE 8 
AS FUNCIÓNS DOS SERES VIVOS (I) 

85 



 

Comprender a importancia biolóxica e ecolóxica da fotosíntese. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
O mantemento da vida: nutrición. 
Nutrición autótrofa. 
Nutrición heterótrofa. 
 
Procedementos 
Análise no laboratorio da presenza de biomoléculas orgánicas en órganos ou produtos de ani-
mais e plantas. 
Estudo da fotosíntese mediante experimentos no laboratorio. 
 
Actitudes 
Recoñecemento da importancia para o organismo humano dunha alimentación adecuada ás 
súas necesidades nutricionais. 
Interese pola observación e o estudo dos seres vivos. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Establecer as diferenzas entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 
Explicar as diferentes etapas que comprende a nutrición autótrofa. 
Explicar as diferentes etapas que comprende a nutrición heterótrofa. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

1.2, 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.3, 8.3, 8.4 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

1.2, 3.1 

Interpretar datos e probas científicas. 
Elaborar conclusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma correcta, or-
ganizada e coherente. 

1.1 

 
Matemática 

 

Utilizar a linguaxe matemática para cuan-
tificar os fenómenos naturais. 

1.1, 6.1, 6.2 

 
Tratamento da información e compe-
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tencia dixital 
Utilizar e producir na aprendizaxe da área 
esquemas, mapas conceptuais, informes, 
memorias… 

3.1, 5.1, 5.2, 7.1, 8.1, 8.2 

 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

3.1, 8.3, 8.4 

Comprender e interpretar mensaxes 
acerca das ciencias da natureza. 

1.2, 2.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.4 

 
Aprender a aprender 

 

Integrar os coñecementos e procedemen-
tos científicos adquiridos para compren-
der as informacións provenientes da pro-
pia experiencia e dos medios escritos e 
audiovisuais. 

1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Comprender que a función reprodutora é o proceso mediante o cal os seres vivos perpetúan a 
especie. 
Diferenciar a reprodución asexual da sexual. 
Coñecer como se reproducen as plantas e os animais. 
Comprender a importancia da función de relación nos seres vivos. 
Diferenciar a coordinación nerviosa da hormonal e a relación entre as dúas. 
Comprender a función de relación nas plantas. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
O mantemento da especie: reprodución. 
A reprodución nos animais. Tipos. 
A reprodución nas plantas. Tipos. 
Coordinación nerviosa e hormonal. 
A función de relación nas plantas. 
 
Procedementos 
Desenvolvemento de experiencias sinxelas nas que se poña de manifesto a multiplicación ve-
xetativa nas plantas. 
Observación de estruturas reprodutoras das plantas. 
Realización de experiencias sinxelas para comprobar a influencia de factores como a luz no 
crecemento das plantas. 
 
Actitudes 
Respecto cara a todos os seres vivos. 

UNIDADE 9 
AS FUNCIÓNS DOS SERES VIVOS (II) 
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Interese pola observación e o estudo dos seres vivos. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Explicar as diferenzas entre a reprodución asexual e a sexual. 
Diferenciar a reprodución nos animais e nas plantas. 
Explicar algunhas técnicas utilizadas para reproducir plantas asexualmente. 
Indicar os nomes e mais a localización dos órganos reprodutores das plantas e dos animais. 
Explicar que se entende por coordinación e a súa importancia nos seres vivos. 
Establecer as diferenzas entre coordinación nerviosa e coordinación hormonal. 
Explicar as formas que teñen de relacionarse as plantas. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 
5.9 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

1.1 

 
Tratamento da información e compe-
tencia dixital 

 

Aplicar as formas específicas que ten o 
traballo científico para buscar, recoller, 
seleccionar, procesar e presentar a in-
formación. 

3.1, 3.2, 4.1 

Utilizar e producir na aprendizaxe da área 
esquemas, mapas conceptuais, informes, 
memorias… 

2.1, 5.4, 5.6 

 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

5.1 

Comprender e interpretar mensaxes 
acerca das ciencias da natureza. 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7 
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OBXECTIVOS 
 
Coñecer os conceptos básicos de ecoloxía: poboación, biocenose, biótopo, biosfera e ecosis-
tema. 
Comprender que as interrelacións entre biótopo e biocenose son as que determinan a existen-
cia dun ecosistema. 
Diferenciar factores abióticos de factores bióticos. 
Recoñecer a importancia da auga nos ecosistemas. 
Recoñecer diversas asociacións intraespecíficas e interespecíficas entre seres vivos. 
Recoñecer que o Sol é a fonte de enerxía en calquera ecosistema. 
Comprender que nun ecosistema o fluxo de enerxía é unidireccional e o de materia, cíclico. 
Comprender o concepto de nivel trófico. 
Saber representar e interpretar distintas cadeas e redes tróficas. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
O ecosistema: biótopo e biocenose. 
Factores dun ecosistema: abióticos e bióticos. 
A auga: factor ecolóxico fundamental. 
Fluxo unidireccional da enerxía e fluxo cíclico da materia nos ecosistemas. 
Niveis, cadeas e redes tróficas: produtores, consumidores e descompoñedores. 
 
Procedementos 
Observación e medición en ecosistemas do contorno de diversos factores abióticos e as súas 
variacións. 
Observación, clasificación e determinación de relación de seres vivos en ecosistemas do con-
torno. 
Interpretación de esquemas de ciclos de materia, fluxo de enerxía, cadeas e redes tróficas. 
 
Actitudes 
Fomento do respecto cara a todos os seres vivos. 
Interese pola observación e o estudo da natureza. 
Fomento do respecto polo medio. 
Interese polo manexo de instrumentos de medida e o traballo de laboratorio. 
Mostra dunha capacidade crítica e de razoamento. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Definir os conceptos de poboación, biocenose, biótopo, biosfera e ecosistema, poñendo en 
cada caso un exemplo. 
Citar algúns factores, clasificalos en abióticos e bióticos e explicar como se observan e miden. 
Explicar a importancia da auga nos ecosistemas. 
Explicar en que consisten diferentes relación interespecíficas. 
Definir o concepto de nivel trófico, citar os distintos niveis tróficos que se atopan nun ecosiste-
ma e explicar a función de cada nivel. 
Explicar o fluxo da enerxía e o ciclo da materia nun ecosistema. 

UNIDADE 10 
MATERIA E ENERXÍA NOS ECOSISTEMAS 
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Explicar esquemas que representen cadeas e redes alimentarias sinxelas. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.2,  
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos explicativos. 

2.1 

Interpretar datos e probas científicas. 
Elaborar conclusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma correcta, or-
ganizada e coherente. 

2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 7.1, 7.2 

 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 

Comprender e interpretar mensaxes 
acerca das ciencias da natureza. 

1.1, 3.1, 4.1, 6.2, 7.3, 7.7 

 
Aprender a aprender 

 

Integrar os coñecementos e procedemen-
tos científicos adquiridos para compren-
der as informacións provenientes da pro-
pia experiencia e dos medios escritos e 
audiovisuais. 

1.1, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 
Coñecer as diferenzas máis notables entre o medio natural terrestre e o medio natural acuático. 
Coñecer as distintas etapas polas que pasa un ecosistema para a súa formación (sucesión 
ecolóxica). 
Comprender o concepto de bioma e diferencialo do de ecosistema. 
Coñecer a variedade de biomas que existen no planeta. 

UNIDADE 11 
A DIVERSIDADE DOS ECOSISTEMAS 
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Coñecer os principais grupos de seres vivos que se desenvolven en cada bioma. 
Comprender como un ecosistema chega ao equilibrio ecolóxico. 
 
 
CONTIDOS 
 
Conceptos 
Dous medios naturais diferentes: terrestre e acuático. 
Formación dun ecosistema. Sucesión ecolóxica. 
Os biomas terrestres. 
O medio acuático: mariño e augas continentais. 
 
Procedementos 
Interpretación e recoñecemento de debuxos, esquemas, fotografías, etcétera. 
Localización de especies nos seus respectivos ecosistemas. 
Manexo de claves de identificación para recoñecer plantas e animais. 
Realización de prácticas, informes de laboratorio e caderno de campo sobre ecosistemas e as 
súas alteracións. 
 
Actitudes 
Adquisición dunha actitude de respecto cara ao medio. 
Recoñecemento e valoración da función que cumpren os distintos seres vivos no equilibrio dos 
espazos naturais. 
Interese por coñecer o medio natural que nos rodea. 
Interese por coñecer outros contornos naturais. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
Establecer as diferenzas entre o medio terrestre e o medio acuático. 
Definir o concepto de sucesión ecolóxica e as distintas etapas. 
Explicar en que consiste o equilibrio ecolóxico. 
Definir o concepto de bioma. 
Coñecer os nomes, situación xeográfica e clima dos principais biomas terrestres. 
Coñecer a fauna e a flora máis características de cada un dos biomas terrestres. 
Explicar as características dos biomas máis típicos do noso país. 
Explicar as características dos ecosistemas máis típicos do noso país. 
Coñecer as características dos diferentes tipos de augas continentais. 
 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e as distintas activi-
dades que os alumnos con adaptacións curriculares realizan nos diferentes materiais utilizados: 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

ACTIVIDADES 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

Recoñecer os trazos claves da investiga-
ción científica: controlar variables, formu-
lar hipóteses, deseñar experimentos, 

5.2, 5.4 

91 



 

analizar e contrastar datos, detectar regu-
laridades, realizar cálculos e estimacións. 
Comprender principios básicos e concep-
tos científicos e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 5.4, 5.5 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos explicativos. 

5.4 

 
Tratamento da información e compe-
tencia dixital 

 

Utilizar e producir na aprendizaxe da área 
esquemas, mapas conceptuais, informes, 
memorias… 

1.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 5.2, 5.3 

 
Comunicación lingüística 

 

Utilizar a terminoloxía adecuada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

2.1, 3.1, 5.1, 5.3, 5.4 

 
Aprender a aprender 

 

Integrar os coñecementos e procedemen-
tos científicos adquiridos para compren-
der as informacións provenientes da pro-
pia experiencia e dos medios escritos e 
audiovisuais. 

1.1, 1.2, 1.3 

 
 

 
CONTIDOS MÍNIMOS DE CIENCIAS DA NATUREZA DE 2º CURSO DA ESO 
 
A continuación, e para cada unha das unidades deste curso, indícanse os obxectivos / criterios 
de avaliación que o alumno, formulados en termos de capacidades, debe superar para alcanzar 
unha avaliación positiva: 
 

Unidade 1: 
1. Comprender o concepto de masa. 
2. Comprender a relación existente entre masa e inercia. 
3. Diferenciar masa de tamaño. 
4. Transformar unidades de medida noutras que sexan múltiplos e/ou submúltiplos 

das primeiras. 
5. Saber facer cálculos sinxelos que inclúan a utilización das diferentes unidades do 

sistema internacional. 
 

Unidade 2: 
1. Distinguir os distintos tipos de enerxía. 
2. Recoñecer as formas de enerxía involucradas en fenómenos sinxelos e cotiáns. 
3. Distinguir as transformacións de enerxía que teñen lugar en fenómenos sinxelos. 

 
Unidade 3: 

1. Diferenciar os conceptos de calor e temperatura. 
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2. Distinguir a enerxía térmica (contida polos corpos) da calor (como transferencia de 
enerxía térmica dun sistema ou corpo que se atopa a maior temperatura a outro de 
menor temperatura). 

3. Comprender o concepto de equilibrio e desequilibrio térmico. 
4. Distinguir as diferentes formas de transmisión da calor. 

 
Unidade 4: 

1. Explicar fenómenos naturais referidos á transmisión do son. 
2. Comprender e resolver exercicios sinxelos sobre a produción do eco. 
3. Distinguir as calidades sonoras. 
4. Coñecer os efectos prexudiciais do ruído e valorar as actitudes de prevención da 

contaminación acústica, propoñendo medidas correctoras para combatela. 
 

Unidade 5: 
1. Coñecer o mecanismo de formación de sombras, penumbras e eclipses e reprodu-

cilo mediante diagramas de raios. 
2. Utilizar os diagramas de raios para comprender o tipo de imaxes que se forman en 

espellos planos e curvos. 
3. Describir o fenómeno da refracción e valorar a súa aplicación na formación de ima-

xes a través de lentes delgadas. 
4. Explicar a descomposición da luz e resolver cuestión de composición das cores. 
5. Resolver cuestións relativas á cor resultante dunha mestura aditiva, subtractiva, de 

iluminación con luz de cor ou de observación a través de filtros coloreados. 
 

Unidade 6: 
1. Explicar por que se moven as placas litosféricas. 
2. Comprender a formación de cordilleiras debido ao movemento de placas. 
3. Describir como se producen os volcáns. 
4. Distinguir as partes dun volcán. 
5. Explicar como se producen os terremotos. 
6. Describir os elementos dun terremoto. 
7. Describir os desastres que pode ocasionar un terremoto e mais un volcán. 
8. Coñecer os indicios que se repiten nos momentos previos a unha erupción volcáni-

ca e a un movemento sísmico. 
9. Saber que medidas hai que adoptar para minimizar os danos dun terremoto ou du-

nha erupción volcánica. 
 
Unidade 7: 

1. Explicar de que xeito os procesos xeolóxicos internos contribúen á construción do 
relevo. 

2. Relacionar o movemento de choque de dúas placas coa formación de cordilleiras. 
3. Explicar de que xeito cando dúas placas se separan se forman dorsais oceánicas. 
4. Identificar as distintas formacións que se poden atopar nos fondos mariños. 
5. Describir as principais deformacións que poden aparecer nas rochas. 
6. Explicar a orixe das rochas endóxenas (magmáticas e metamórficas). 
7. Recoñecer as principais rochas ígneas e metamórficas. 

 
Unidade 8: 

1. Establecer as diferenzas entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 
2. Explicar as diferentes etapas que comprende a nutrición autótrofa. 
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3. Explicar as diferentes etapas que comprende a nutrición heterótrofa. 
 

Unidade 9: 
1. Explicar as diferenzas entre a reprodución asexual e a sexual. 
2. Diferenciar a reprodución nos animais e nas plantas. 
3. Explicar algunhas técnicas utilizadas para reproducir plantas asexualmente. 
4. Indicar os nomes e mais a localización dos órganos reprodutores das plantas e dos 

animais. 
5. Explicar que se entende por coordinación e a súa importancia nos seres vivos. 
6. Establecer as diferenzas entre coordinación nerviosa e coordinación hormonal. 
7. Explicar as formas que teñen de relacionarse as plantas. 

 
Unidade 10: 

1. Definir os conceptos de poboación, biocenose, biótopo, biosfera e ecosistema, po-
ñendo en cada caso un exemplo. 

2. Citar algúns factores, clasificalos en abióticos e bióticos e explicar como se obser-
van e miden. 

3. Explicar a importancia da auga nos ecosistemas. 
4. Explicar en que consisten diferentes relación interespecíficas. 
5. Definir o concepto de nivel trófico, citar os distintos niveis tróficos que se atopan 

nun ecosistema e explicar a función de cada nivel. 
6. Explicar o fluxo da enerxía e o ciclo da materia nun ecosistema. 
7. Explicar esquemas que representen cadeas e redes alimentarias sinxelas. 

 
Unidade 11: 

1. Establecer as diferenzas entre o medio terrestre e o medio acuático. 
2. Definir o concepto de sucesión ecolóxica e as distintas etapas. 
3. Explicar en que consiste o equilibrio ecolóxico. 
4. Definir o concepto de bioma. 
5. Coñecer os nomes, situación xeográfica e clima dos principais biomas terrestres. 
6. Coñecer a fauna e a flora máis características de cada un dos biomas terrestres. 
7. Explicar as características dos biomas máis típicos do noso país. 
8. Explicar as características dos ecosistemas máis típicos do noso país. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º CURSO DA ESO segundo a LOE 
 

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, (BOE n. 106, de 4/5/2006) 
E De acordo co DECRETO 133/2007, do 5 de xullo, 

publicado no Boletín Oficial de Galicia (D.O.G.) o 13/7/2007 
 
AS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
Respecto as competencias a adquirir na ESO no marco desta materia, xa citadas nesta pro-
gramación anteriormente, axuntamos de seguido a táboa na que se relacionan ditas competen-
cias e subcompetencias coas diferentes unidades didácticas nas que se traballan. 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

UNIDADES 
 

 
Coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Recoñecer cuestións investigables desde 
a ciencia: diferenciar problemas e expli-
cacións científicas doutras que non o son. 

 
1 e 3 

Utilizar estratexias de busca de informa-
ción científica de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a información axei-
tada en diversas fontes. 

 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 

Recoñecer os trazos claves da investiga-
ción científica: controlar variables, formu-
lar hipóteses, deseñar experimentos, 
analizar e contrastar datos, detectar regu-
laridades, realizar cálculos e estimacións. 

 
 

1, 3, 5, 8, 9 e 10 

Comprender principios básicos e concep-
tos científicos, e establecer diversas rela-
cións entre eles: de causalidade, de in-
fluencia, cualitativas e cuantitativas. 

 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Describir e explicar fenómenos cientifi-
camente e predicir cambios. Utilizar mo-
delos Explicativos. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Aplicar os coñecementos da ciencia a 
situacións relacionadas coa vida cotiá. 

2, 3, 6, 7, 9 e 10 

Interpretar datos e probas científicas. 
Elaborar conclusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma correcta, or-
ganizada e coherente. 

 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 

Argumentar a favor ou en contra das 
conclusións, e identificar os supostos, as 
probas e os razoamentos na obtención 
destes. 

 
1 e 5 

Reflexionar sobre as implicacións da acti-
vidade humana e os avances científicos e 
tecnolóxicos na historia da humanidade, 
e destacar, na actualidade, as súas impli-
cacións no medio. 

 
 

3 e 7 

Considerar distintas perspectivas sobre 
un tema. Evitar xeneralizacións improce-
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dentes. Cuestionar as ideas preconcibi-
das e os prexuízos. Practicar o antidog-
matismo. 

1, 2, 4 e 8 

Ter responsabilidade sobre si mesmo, os 
recursos e o medio. Coñecer os hábitos 
saudables persoais, comunitarios e am-
bientais baseados nos avances científi-
cos. Valorar o uso do principio de pre-
caución. 

 
 

5 e 7 

Mostrar formación e estratexias para par-
ticipar na toma de decisións en torno a 
problemas locais e globais formulados. 

1 

 
Matemática 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 

Utilizar a linguaxe matemática para cuan-
tificar os fenómenos naturais. 

2, 3, 5, 9 e 10 

Utilizar a linguaxe matemática para anali-
zar causas e consecuencias. 

9 

Utilizar a linguaxe matemática para ex-
presar datos e ideas sobre a natureza. 

1, 2, 4, 5, 6 e 7 

 
Tratamento da información e compe-
tencia dixital 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Aplicar as formas específicas que ten o 
traballo científico para buscar, recoller, 
seleccionar, procesar e presentar a in-
formación. 

 
1, 3, 4, 5, 6 e 7 

Utilizar e producir na aprendizaxe da área 
esquemas, mapas conceptuais, informes, 
memorias… 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 

Utilizar as tecnoloxías da información e a 
comunicación para comunicarse, solicita-
rinformación, retroalimentala, simular e 
visualizar situacións, obter e tratar datos. 

 
 

3, 6, 7, 9 e 10 

 
Social e ciudadá 

 
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Comprender e explicar problemas de in-
terese social desde unha perspectiva 
científica. 

 
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Aplicar o coñecemento sobre algúns de-
bates esenciais para o avance da ciencia, 
para comprender como evolucionaron as 
sociedades e para analizar a sociedade 
actual. 

 
 

 1 e 3 

Recoñecer aquelas implicacións do de-
senvolvemento técnico-científico que poi-
dan comportar riscos para as persoas ou 
para o medio. 

 
7 e 9 

 
Comunicación lingüística 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Utilizar a terminoloxía axeitada na cons-
trución de textos e argumentacións con 
contidos científicos. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

Comprender e interpretar mensaxes 
acerca das ciencias da natureza. 

4, 6, 7, 8 e 10 
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Aprender a aprender 

 
4 e 7  

Integrar os coñecementos e procedemen-
tos científicos adquiridos para compren-
der as informacións provenientes da súa 
propia experiencia e dos medios escritos 
e audiovisuais. 

 
 

4 e 7 

 
Autonomía e iniciativa persoal 

 
1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 

Desenvolver un espírito crítico. Enfrontar-
se a problemas abertos, participar na 
construcción tentativa de solución. 

 
1, 2, 4, 5, 8 e 10 

Desenvolver a capacidade para analizar 
situacións valorando os factores que inci-
diron neles e as consecuencias que po-
den ter. 

 
1, 2, 3, 4 e 5 

 
 
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 
Nun proceso de ensino-aprendizaxe baseado na identificación das necesidades do alumno, é 
fundamental ofrecerlle cantos recursos educativos sexan necesarios para que a súa formación 
se axuste ás súas posibilidades, nuns casos porque estas son maiores ca as do grupo, noutros 
porque necesita readaptar o seu ritmo de aprendizaxe polas dificultades con que se atopa. Pa-
ra atender á diversidade de niveis de coñecemento e de posibilidades de aprendizaxe, é dicir, 
para adecuar o ensino á aprendizaxe e para facer compatibles a comprensividade e a diversi-
dade, propóñense en cada unidade novas actividades, diferenciadas entre as de ampliación e 
as de reforzo, que figuran nos materiais didácticos de uso do profesor, e que polo seu propio 
carácter dependen da aprendizaxe do alumno para decidir cales, en que momento e como se 
van desenvolver, xa que non todas son igualmente válidas para todos os alumnos. No caso das 
actividades finais de cada unidade indícase a súa dificultade mediante unha gradación en bai-
xa, media e alta, o que permite a súa aplicación aos distintos niveis de aprendizaxe dos alum-
nos. 
 
Algunhas das seccións e apartados do libro do alumno (Pensa e deduce, Procedementos) 
permiten a súa adaptación ás posibilidades específicas de aprendizaxe de cada alumno, algo 
que tamén se logra mediante a explotación didáctica da sección Ideas claras. 
 
Da mesma forma, os cadernos que figuran na Carpeta de recursos do profesor (Probas de ava-
liación, Actividades de reforzo e de ampliación, Avaliación de competencias e Adaptacións cu-
rriculares) adecúanse perfectamente a esa finalidade, non só polas características das súas 
actividades senón pola súa diversa tipoloxía e complexidade. 
 
Actividades de Atención á diversidade (Ampliación e Reforzo) 
 
En cada unha das unidades do curso, as actividades de atención á diversidade presentes no 
DVD-ROM de recursos multimedia (Recursos Oxford Educación), a xeito de materiais imprimi-
bles, están ligadas aos seguintes contidos (indícase o seu título e a súa identificación como 
Ampliación (A) ou Reforzo (R): 
 
Unidade 1: Tectónica de placas 
Mapa conceptual (R). 
Predición do futuro (R). 
As idades dos fondos oceánicos (A). 
As bandas magnéticas nos fondos oceánicos (A). 
Calor interna (A). 
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O rostro do volcán do El Hierro (A). 
O campo magnético terretre (A). 
Correntes de convección (R). 
 
Unidade 2: A enerxía interna e o relevo 
Mapa conceptual (R). 
Interpretación de bloques diagrama (R). 
A isostase (A). 
Mapas e perfís topográficos (A). 
Glaciares pirenaicos, a morte anunciada (A). 
O carst en evaporitas (A). 
Recosntrución de fallas e dobras (R). 
Formación dunha fosa ou graben (R). 
 
Unidade 3: A historia da Terra 
Mapa conceptual (R). 
O proceso de fosilización (R). 
Outros métodos de datación absoluta (A). 
Un calendario para a historia da Terra (A). 
A explosión cámbrica (A). 
O ecosistema completo máis antigo (A). 
Elabora os teus propios moldes de fósiles (A). 
A formación de ripples de oscilación (A). 
 
Unidade 4: A célula 
Mapa conceptual (R). 
Estrutura das células (R). 
O ciclo celular (A). 
Profase meiótica (A). 
Robert Hooke (A). 
A teoría celular (A). 
Observación de células epiteliais da mucosa bucal (A). 
Observación de polpa de tomate (A). 
 
Unidade 5: A herdanza biolóxica 
Mapa conceptual (R). 
Problemas de xenética (R). 
Os chícharos de Mendel (A). 
As árbores xenealóxicas (A). 
Amenazada a pureza xenética do lobo (A). 
Mutacións (A). 
Observación de cromosomas en división (A). 
Comproba as dáus primeiras leis de Mendel (A). 
 
Unidade 6: Xenética humana 
Mapa conceptual (R). 
Modelo para estudar a transmisión de caracteres (R). 
Estudo da variabilidade (A). 
As impresións dixitais (A). 
A lonxevidade, nos xenes (A). 
O chip de ADN (A). 
Observación do corpúsculo de Barr (A). 
Proba do gusto da feniltiocarbamida (A). 
 
Unidade 7: Xenética molecular 
Mapa conceptual (R). 
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Molecúlas e procesos xenéticos (R). 
As pezas dos ácidos nucleicos (A). 
A clonación de seres humanos (A). 
A dobre hélice e a fotografía roubada (A). 
O xenoma dos aborixes (A). 
Obtención do ADN (A). 
Elaboración dunha maqueta da molécula de ADN (R). 
 
Unidade 8: Orixe e evolución da vida 
Mapa conceptual (R). 
Explicacións evolutivas (R). 
Unha orixe común (A). 
Tartarugas e hábitats (A). 
Lynn Margulis, a muller que revolucionou a Darwin (A). 
A solución á improbabilidade (A). 
Derrota da teoría da xeración espontánea (A). 
Un modelo para estudar a selección natural (R). 
 
Unidade 9: Os seres vivos no seu medio 
Mapa conceptual (R). 
Sucesión (R). 
Biodiversidade (A). 
Migración da lavandeira (A). 
A vida construtora de montañas (A). 
O banquete do voitre (A). 
O solo (A). 
Estudo da importancia dalgúns factores abióticos (R). 
 
Unidade 10: Os ecosistemas 
Mapa conceptual (R). 
Relacións tróficas e enerxía (R). 
O DDT: contaminación na cadea alimentaria (A). 
Incendios forestais (A). 
Xaque ao invasor (A). 
O ano con menos incendios da década (A). 
Cálculo da produción primaria neta (A). 
Estudo das egagrópilas (A). 
 
OBXECTIVOS DA ETAPA E DESTE CURSO MEDIANTE ESTA MATERIA 
 
Dado que do citado Decreto 133/2007 se deduce que esta etapa educativa contribuirá a que os 
alumnos desta comunidade autónoma desenvolvan unha serie de saberes, capacidades, hábi-
tos, actitudes e valores que lles permitan alcanzar, entre outros, determinados obxectivos, indi-
camos despois de cada un deles cales se poden lograr neste cuarto curso da ESO a través 
desta materia: 
a) Asumir responsablemente 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 (4º). 
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 (4º). 
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 (4º). 
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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 (4º). 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con sentido 
crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnolox-
ías, especialmente as da información e a comunicación (4º). 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en distintas dis-
ciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia (4º). 
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 (4º). 
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 (4º). 
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 á cultura e sociedade galega ou a outras culturas do mundo. 
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 perso-
al 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 se-
res vivos e o ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora (4º). 
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 cul-
tural 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 o 
mantemento da nosa identidade (4º). 
 
CONTIDOS DA MATERIA E CURSO 
 
Bloque 1. Contidos comúns. 
 Utilización de estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de proble-

mas e sinxelas investigacións, discusión do seu interese, análise de variables que inter-
veñen, formulación de hipóteses, planificación de experiencias, organización dos datos, 
interpretación de resultados e comunicación de conclusións. 

 Busca, selección e análise crítica de información de carácter científico utilizando as tec-
noloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 Interpretación de informacións de carácter científico e contraste destas informacións pa-
ra formar una opinión propia e expresarse axeitadamente. 

 Elaboración de argumentacións e explicacións sobre feitos, observacións ou resultados 
experimentais, empregando modelos científicos axeitados. 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza para lles dar resposta ás necesidades 
dos seres humanos e mellorar as condicións da súa existencia, sí como para apreciar e 
desfrutar da diversidade natural e cultural, participando na súa conservación, protección 
e mellora. 

 Valoración da evolución do pensamento científico ao longo da historia, salientando a 
importancia que supón para o desenvolvemento científico e tecnolóxico de cada época. 
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 Utilización comprensiva de protocolos experimentais e respecto polas normas de segu-
ridade. 

 Xustificación de decisións persoais verbo de problemas reais do seu contorno que ase-
guren un desenvolvemento sustentable e da modificación de hábitos de conduta que 
promovan a saúde persoal e comunitaria. 

 Contribución do desenvolvemento científico e tecnolóxico á resolución dos problemas. 
Importancia da aplicación do principio de precaución e da participación cidadá na toma 
de decisións. 

 Valoración da educación científica da cidadanía como requisito de sociedades democrá-
ticas sustentables. 

 Consideración da cultura científica como fonte de satisfacción persoal. 
 
Bloque 2. A Terra, un planeta en continuo cambio. 
A historia da Terra. 
 Recoñecemento da variable tempo xeolóxico: a súa magnitude, a datación relativa e 

absoluta. 
 Identificación dos principios e procedementos que permiten reconstruír a historia da Te-

rra e utilización do actualismo como método de interpretación. 
 Recoñecemento do proceso de fosilización. Identificación dos fósiles máis importantes 

en cada etapa. Utilización dos fósiles como indicadores das características dos ambien-
tes e climas do pasado. 

 Reconstrución de historias xeolóxicas sinxelas a partir dunha columna estratigráfica. 
 Identificación das eras xeolóxicas e situación dos fenómenos xeolóxicos e biolóxicos 

máis relevantes que aconteceron en cada unha. 
 
A tectónica de placas e as súas manifestacións. 
 Recoñecemento e análise das probas do desprazamento dos continentes. 
 Localización e análise da distribución dos volcáns, terremotos, cordilleiras, dorsais e fo-

sas oceánicas. Coñecemento do fenómeno da expansión do fondo oceánico, a súa re-
lación co volume constante da Terra e co modelo dinámico da estrutura interna da Te-
rra. 

 Recoñecemento das placas litosféricas principais e os seus límites. 
 Análise das interaccións entre os procesos xeolóxicos internos e externos, a formación 

das montañas, os seus tipos e os procesos xeolóxicos asociados, magmatismo e me-
tamorfismo, que completan o ciclo das rochas. 

 Análise e valoración dos riscos xeolóxicos en función da dinámica interna da Terra á luz 
da tectónica de placas. 

 Constatación da evolución das ideas no eido do pensamento científico partindo dalgun-
has teorías oroxénicas vixentes a finais do século XIX, as ideas revolucionarias de We-
gener ata a actual teoría da tectónica de placas. Valoración da construción continuada 
do pensamento científico. 

 
Bloque 3. A vida no planeta. 
A célula, unidade de vida. 
 Recoñecemento da teoría celular e a súa importancia nas ciencias da vida. 
 Recoñecemento da célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 
 Caracterización dos diversos tipos de células: procariotas, eucariotas; vexetais e ani-

mais. Recoñecemento dos principais orgánulos. 
 Utilización do microscopio para a súa observación. 
 Identificación do material hereditario no seu contexto celular: cromatina e cromosomas. 
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 Recoñecemento do ADN como constituínte de cromosomas e cromatina e valoración do 
papel de James Watson, Francis Crick e Rosalyn Franklin no descubrimento da súa es-
trutura e as importantes repercusións deste descubrimento. 

 Caracterización dos procesos de división celular: mitose e meiose. Relación da mitose 
co ciclo celular. Relación da meiose coa formación de gametos na reprodución sexual e 
valoración do papel que desempeña na variabilidade inter e intraespecífica. 

 
A herdanza e a transmisión dos caracteres. 

Xenética mendeliana. 
 Recoñecemento e análise das achegas de Mendel e as súas leis da herdanza desta-

cando a extracción de conclusións a partir do tratamento estatístico dos datos. 
 Resolución de problemas sinxelos relacionados coas leis da herdanza constatando o 

uso de estratexias e procedementos da metodoloxía científica na súa resolución. 
 Valoración das achegas de Mendel no contexto da evolución constante do pensamento 

científico no eido da xenética. 
Xenética molecular. 
 Aproximación ao concepto de xene como unidade portadora da información xenética. 

Recoñecemento do ADN como constituínte molecular do xene, coñecemento do código 
xenético e das mutacións e a súa relación coa expresión proteica. 

 Identificación do cromosoma como forma de organización dos xenes e coñecemento do 
xenoma, o xenotipo e o fenotipo. Análise dun cariotipo. 

Xenética humana. 
 Aproximación á xenética humana, análise da herdanza de caracteres sinxelos. 
 Procura e selección de información dalgunha enfermidade xenética, análise da informa-

ción, valoración crítica dos posibles tratamentos e comunicación de resultados. 
 Coñecemento e valoración das aplicacións e repercusións da enxeñaría xenética: os 

alimentos transxénicos, a clonación, o xenoma humano e a terapia xénica. 
 Valoración das implicacións ecolóxicas, sociais e éticas dos avances biotecnolóxicos. 

Análise da repercusión das noticias desta temática. Orixe e evolución dos seres vivos. 
 Análise dalgunhas teorías sobre a orixe da vida na Terra e a evolución dos seres vivos: 

teorías fixistas e evolucionistas. 
 Identificación e análise de datos que apoian a teoría da evolución das especies. Reco-

ñecemento da aparición e a extinción das especies. 
 Comparación entre as teorías de Lamarck e de Darwin. Recoñecemento do gradualismo 

e o equilibrio puntuado. 
 Procura e selección crítica de información acerca da evolución do home. 
 Valoración da biodiversidade como resultado do proceso evolutivo. O papel da humani-

dade na extinción das especies. 
 
Bloque 4. As transformacións nos ecosistemas. 
A dinámica dos ecosistemas. 
 Construción e identificación de cadeas e redes tróficas no ecosistema como exemplo de 

dinámica e interacción. Interpretación de pirámides ecolóxicas. 
 Análise do ciclo da materia e o fluxo de enerxía nos ecosistemas naturais. Idea de ciclo 

bioxeoquímico. Análise do ciclo do carbono. 
 Recoñecemento e valoración da formación e destrución do solo, do impacto dos incen-

dios forestais, das especies invasoras e a súa relación coa evolución e a sucesión no 
ecosistema. Constatación da modificacións dos ambientes polos seres vivos e valora-
ción da intervención humana. 
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 Investigación dalgún problema ambiental do contorno, e análise crítica a partir das 
achegas da ciencia. Valoración e comunicación de conclusións. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA E CURSO 
 

1. Identificar e describir feitos que mostren a Terra como un planeta cambiante e 
rexistrar algúns dos cambios máis notables da súa longa historia utilizando mo-
delos temporais a escala. 
Preténdese avaliar a capacidade do alumnado para recoñecer a magnitude do tempo 
xeolóxico mediante a identificación dos acontecementos fundamentais da historia da 
Terra nunha táboa cronolóxica e, especialmente a través da identificación e situación 
dos fósiles máis representativos das principais eras xeolóxicas e doutros rexistros 
xeolóxicos tales como a datación estratigráfica, os tipos de rochas, as cordilleiras e pro-
cesos oroxénicos. 

 
2. Utilizar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra e a teoría da tectónica de 

placas para estudar os fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litos-
fera e relacionalos coa súa situación en mapas terrestres. 
Trátase de avaliar a capacidade do alumnado para aplicar o modelo dinámico da estru-
tura interna da Terra e a teoría da tectónica de placas na explicación de fenómenos 
aparentemente non relacionados entre eles, como a formación de cordilleiras, a expan-
sión do fondo oceánico, a coincidencia xeográfica de terremotos e volcáns en moitos lu-
gares da Terra, as coincidencias xeolóxicas e paleontolóxicas en territorios actualmente 
separados por grandes océanos, etc. Tamén se debe comprobar se é capaz de asociar 
a distribución de sismos e volcáns aos límites das placas litosféricas en mapas de esca-
la axeitada, e de relacionar todos estes procesos. 

 
3. Aplicar os postulados da teoría celular ao estudo de distintos tipos de seres vivos 

e identificar as estruturas características da célula procariótica, eucariótica vexe-
tal e animal, e relacionar cada un dos elementos celulares coa súa función 
biolóxica. 
Trátase de comprobar se o alumnado é quen de recoñecer e interpretar, empregando 
as técnicas axeitadas, a existencia de células en distintos organismos. Trátase de ava-
liar se é capaz de identificar as estruturas celulares en debuxos e microfotografías, sina-
lando a función de cada unha delas. Así mesmo, debe entender a necesidade de coor-
dinación das células que compoñen os organismos pluricelulares. 

 
4. Recoñecer as características do ciclo celular e describir os procesos de división 

celular, sinalando as diferenzas principais entre meiose e mitose, así como o sig-
nificado biolóxico de ambas as dúas. 
Trátase de comprobar que o alumnado recoñece a mitose como un tipo de división celu-
lar necesaria na reprodución dos organismos unicelulares e que asegura o crecemento 
e reparación do corpo nos organismos pluricelulares. Tamén debe explicar o papel dos 
gametos e da meiose na reprodución sexual. Trátase de comparar ambos os dous tipos 
de división celular respecto do tipo de células que a sofren, o seu mecanismo de acción, 
os resultados obtidos e a importancia biolóxica de ambos os dous procesos. 

 
5. Resolver problemas prácticos de xenética mendeliana, explicar algúns caracteres 

que presentan este tipo de herdanza nos seres humanos e realizar investigación 
sinxelas sobre estes caracteres. 
Trátase de avaliar se o alumnado é capaz de diferenciar conceptos básicos da xenética 
e resolver exerci exercicios sinxelos calculando porcentaxes xenotípicas e fenotípicas 
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dos descendentes, recoñecendo nestes o seu carácter aleatorio. Valorarase tamén a 
capacidade para aplicar as leis de Mendel en investigacións sobre caracteres humanos 
con este tipo de herdanza. 

 
6. Coñecer que os xenes están constituídos por ADN e situados nos cromosomas. 

Interpretar o papel da diversidade xenética e as mutacións a partir do concepto de 
xene e valorar criticamente as consecuencias dos avances actuais da enxeñaría 
xenética. 
Preténdese comprobar se o alumnado pode explicar que o almacenamento da informa-
ción xenética está nos cromosomas, interpreta as excepcións ás leis de Mendel median-
te a teoría cromosómica da herdanza e coñece o concepto molecular de xene, así como 
a existencia de mutacións e as súas implicacións na evolución e diversidade dos seres 
vivos. Valorarase se é capaz de utilizar os seus coñecementos para elaborar un criterio 
propio sobre as repercusións sanitarias e sociais dos avances no coñecemento do 
xenoma e analizar, desde unha perspectiva social, científica e ética, as vantaxes e in-
convenientes da moderna biotecnoloxía (terapia xénica, alimentos transxénicos, etc.). 

 
7. Expoñer razoadamente os problemas que conduciron a enunciar a teoría da evo-

lución, os principios básicos desta teoría e as controversias científicas, sociais e 
relixiosas que suscitou. 
Preténdese avaliar se o alumnado coñece as controversias entre fixismo e evolucionis-
mo e entre distintas teorías evolucionistas como as de Lamarck e Darwin, así como as 
teorías evolucionistas actuais máis aceptadas. Trátase de valorar se o alumnado sabe 
interpretar, á luz da teoría da evolución dos seres vivos, o rexistro paleontolóxico, a ana-
tomía comparada, as semellanzas e diferenzas xenéticas, embriolóxicas e bioquímicas, 
a distribución bioxeográfica, etc. 

 
8. Relacionar a evolución e distribución dos seres vivos, destacando as súas adap-

tacións máis importantes, cos mecanismos de selección natural que actúan sobre 
a variabilidade xenética de cada especie. 
Trátase de valorar se o alumnado sabe interpretar, á luz da teoría da evolución, os da-
tos máis relevantes do rexistro paleontolóxico, a anatomía comparada, as semellanzas 
e diferenzas xenéticas, embriolóxicas e bioquímicas, a distribución bioxeográfica e ou-
tros aspectos relacionados coa evolución dos seres vivos. 

 
9. Explicar como se realiza a transferencia de materia e enerxía nun ecosistema, ao 

longo dunha cadea ou rede trófica. Explicar os mecanismos de restablecemento 
do equilibrio ecolóxico e as consecuencias prácticas da xestión sustentable 
dalgúns recursos por parte do ser humano. 
Trátase de comprobar se o alumnado é capaz de explicar os fundamentos en que se 
asenta o equilibrio dos ecosistemas, e como pode actuarse sobre eles para obter un 
fluxo de alimentos para os seres humanos de xeito sustentables. Valorarase tamén a 
capacidade para explicar as repercusións das actividades humanas no mantemento da 
biodiversidade nos ecosistemas (desaparición de depredadores, sobreexplotación, in-
trodución de especies exóticas, destrución de hábitats, etc.), o seu recoñecemento no 
noso territorio e a participación na xestión sustentable. 

 
10. Analizar os problemas e desafíos, estreitamente relacionados, a que se enfronta a 

humanidade globalmente, recoñecer a responsabilidade da ciencia e da tecnolox-
ía e a necesidade da súa implicación para resolvelos e avanzar cara ao logro dun 
futuro sustentable. 
Preténdese comprobar se o alumnado é consciente da situación planetaria caracteriza-
da por toda una serie de problemas intervinculados: contaminación sen fronteiras, esgo-
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tamento de recursos, perda de biodiversidade e diversidade cultural, etc., e se com-
prende a responsabilidade do desenvolvemento científicotécnico e a súa necesaria con-
tribución ás posibles solucións tendo sempre presente o principio de precaución. Valora-
rase se é consciente da importancia da educación científica para a súa participación na 
toma fundamentada de decisións. 

 
 

Cando avaliamos non só establecemos graos de adquisición dos obxectivos educativos me-
diante as cualificacións que outorgamos, tamén estamos a optar polos procedementos e ins-
trumentos de avaliación que mellor se adecúan aos distintos contidos (e aos seus tipos) que os 
alumnos deben coñecer. E coa presenza das competencias básicas no currículo escolar de-
bemos ter coidado en coñecer (e establecer) a forma en que os diferentes criterios de avalia-
ción relativos á materia deste curso se interrelacionan con elas, aínda que sexa dunha forma 
moi xenérica e por iso a indicamos a seguir: 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Identificar e describir feitos que mos-
tren a Terra como un planeta cambiante e 
rexistrar algúns dos cambios máis nota-
bles da súa longa historia utilizando mo-
delos temporais a escala. 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia social e cidadá. 
 Competencia de autonomía e iniciativa 

persoal. 
2. Utilizar o modelo dinámico da estrutura 
interna da Terra e a teoría da tectónica 
de placas para estudar os fenómenos 
xeolóxicos asociados ao movemento da 
litosfera e relacionalos coa súa situación 
en mapas terrestres. 

 Tratamento da información e competencia 
dixital. 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 

3. Aplicar os postulados da teoría celular 
ao estudo de distintos tipos de seres vi-
vos e identificar as estruturas caracterís-
ticas da célula procariótica, eucariótica 
vexetal e animal, e relacionar cada un 
dos elementos celulares coa súa función 
biolóxica. 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 Tratamento da información e competencia 
dixital. 

 Competencia de autonomía e iniciativa 
persoal. 

4. Recoñecer as características do ciclo 
celular e describir os procesos de división 
celular, sinalando as diferenzas principais 
entre meiose e mitose, así como o signifi-
cado biolóxico de ambas as dúas. 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Tratamento da información e competencia 

dixital. 
5. Resolver problemas prácticos de 
xenética mendeliana, explicar algúns ca-
racteres que presentan este tipo de her-
danza nos seres humanos e realizar in-
vestigación sinxelas sobre estes caracte-
res. 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 Competencia matemática. 
 Competencia de autonomía e iniciativa 

persoal. 
6. Coñecer que os xenes están constituí-
dos por ADN e situados nos cromoso-
mas. Interpretar o papel da diversidade 
xenética e as mutacións a partir do con-
cepto de xene e valorar criticamente as 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 Tratamento da información e competencia 
dixital. 
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consecuencias dos avances actuais da 
enxeñaría xenética. 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática. 
 Competencia social e cidadá. 
 Competencia de autonomía e iniciativa 

persoal. 
7. Expoñer razoadamente os problemas 
que conduciron a enunciar a teoría da 
evolución, os principios básicos desta 
teoría e as controversias científicas, so-
ciais e relixiosas que suscitou. 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia social e cidadá. 
 Tratamento da información e competencia 

dixital. 
 Competencia de autonomía e iniciativa 

persoal. 
8. Relacionar a evolución e distribución 
dos seres vivos, destacando as súas 
adaptacións máis importantes, cos me-
canismos de selección natural que actúan 
sobre a variabilidade xenética de cada 
especie. 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 Tratamento da información e competencia 
dixital. 

 Competencia para aprender a aprender. 
9. Explicar como se realiza a transferen-
cia de materia e enerxía nun ecosistema, 
ao longo dunha cadea ou rede trófica. 
Explicar os mecanismos de restablece-
mento do equilibrio ecolóxico e as conse-
cuencias prácticas da xestión sustentable 
dalgúns recursos por parte do ser huma-
no. 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia para aprender a aprender. 

10. Analizar os problemas e desafíos, 
estreitamente relacionados, a que se en-
fronta a humanidade globalmente, reco-
ñecer a responsabilidade da ciencia e da 
tecnoloxía e a necesidade da súa impli-
cación para resolvelos e avanzar cara ao 
logro dun futuro sustentable. 

 Competencia no coñecemento e na 
interacción co mundo físico. 

 Competencia social e cidadá. 
 Competencia de autonomía e iniciativa 

persoal. 

 
 
 
OBXECTIVOS DA MATERIA E A SÚA RELACIÓN COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
Do mesmo xeito, indicamos aos criterios de avaliaciónen relación aos obxectivos para este cur-
so: 

 

OBXECTIVOS DA MATERIA 
E CURSO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
DO CURSO 

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

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
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2. Aplicar, na resolución de problemas e 
en sinxelas investigacións, estratexias 
coherentes cos procedementos das cien-
cias, tales como a discusión do interese 
dos problemas propostos, a formulación 
de hipóteses, a elaboración de estra-
texias de resolución e de deseños expe-
rimentais, a análise de resultados, a con-
sideración de aplicacións e repercusións 
do estudo realizado e a busca de co-
herencia global. 

 

 

 

 

 

1, 2, 4, 5, 8 e 9 

3. Comprender e expresar mensaxes con 
contido científico utilizando diferentes 
linguaxes como oral, escrita, gráfica, icó-
nica, multimedia, etc. con propiedade, así 
como comunicar a outros argumentacións 
e explicacións empregando os coñece-
mentos científicos. 

 

 

 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 

4. Buscar e seleccionar información sobre 
temas científicos utilizando diferentes 
fontes e medios e empregala, valorando 
o seu contido, para fundamentar e orien-
tar os traballos sobre temas científicos e 
o ambiente, así como para contrastar as 
opinións persoais. 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

6. Comprender a importancia de utilizar 
os coñecementos provenientes das cien-
cias da natureza para satisfacer as nece-
sidades humanas e participar na necesa-
ria toma de decisións verbo de problemas 
locais e globais aos cales nos enfronta-
mos. 

 

 

5, 6 e 8 

7. Adoptar actitudes críticas fundamenta-
das no coñecemento científico para ana-
lizar, individualmente ou en grupo, cues-
tións relacionadas coa ciencia, a tecno-
loxía e a sociedade. Coñecer e valorar os 
problemas aos cales se enfronta hoxe a 
humanidade en relación á sobreexplota-
ción dos recursos, ás diferenzas entre 
países desenvolvidos e non, e a necesi-
dade de busca e aplicación de medidas, 
para avanzar cara ao logro dun futuro 
sustentable. 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

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 vi-
da. 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 
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9. Ser quen de buscar e de utilizar o co-
ñecemento 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. 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS: TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN 
 
A seguir desenvólvese a programación de cada unha das 10 unidades didácticas en que foron 
organizados e secuenciados os contidos deste curso. En cada unha delas indícanse os seus 
correspondentes obxectivos didácticos, contidos (conceptos, procedementos e actitudes), con-
tidos transversais, criterios de avaliación e competencias básicas asociadas aos criterios de 
avaliación e ás actividades. 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CONTIDOS 
 
A distribución temporal inicialmente prevista para o desenvolvemento das 10 unidades en que 
se organizou o curso, consonte os materiais didácticos utilizados e a carga lectiva asignada (3 
horas semanais), é a seguinte: 
 
Primeira avaliación: unidades 1 a 4 
Segunda avaliación: unidades 5 a 7 
Terceira avaliación: unidades 8 a 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBXECTIVOS 
 

1. Saber que o interior da Terra se atopa a altas temperaturas e que a calor almacenada é 
responsable da súa dinámica interna. 

2. Recoñecer a importancia dos métodos sísmicos para o estudo do interior terrestre. 
3. Diferenciar a composición e o estado físico das capas internas da Terra. 
4. Coñecer as teorías fixista e mobilista acerca da dinámica terrestre e as súas argumen-

tacións fundamentais. 
5. Saber que ao longo da historia da ciencia se produciron auténticas «revolucións científi-

cas», como o xurdimento da teoría da tectónica de placas. 
6. Valorar o papel desempeñado polas campañas oceanográficas de estudo dos fondos 

mariños na formulación da teoría da tectónica de placas. 
7. Comprender os principais postulados da tectónica de placas. 
8. Prever como evolucionará unha parella de placas se se coñece a dinámica do tipo de 

bordo que as separa. 

BLOQUE I 
A TERRA, UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO 

UNIDADE 1 
TECTÓNICA DE PLACAS 
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9. Coñecer como se propagan as ondas P e S para poder interpretar diagramas de ondas 
sísmicas e a existencia de zonas de sombra. 

 
CONTIDOS 
 
Conceptos 

 Composición e estrutura do interior terrestre. 
 Métodos de estudo da terra. 
 Teorías oroxénicas; a deriva continental. 
 O estudo do fondo oceánico. 
 Tectónica de placas. Distribución de terremotos e volcáns. 
 Tipos de placas e os seus límites. Bordos construtivos, destrutivos e pasivos. 
 O ciclo de Wilson. 
 Probas e motor do movemento de placas. A subdución. 

Procedementos 
 Localización de descontinuidades e diferenciación de capas; descrición das súas ca-

racterísticas físicas a partir da análise dunha gráfica de ondas sísmicas. 
 Argumentación de posicións mobilistas fronte a posicións fixistas. 
 Explicación da distribución anómala actual de determinados tipos de rochas, seres 

vivos e fósiles aplicando criterios mobilistas. 
 Recoñecemento nun mapa de fondos oceánicos dos principais tipos de relevo. 
 Calculo numérico da velocidade de desprazamento das placas. 
 Formulación de predicións sobre o desprazamento das placas a partir do coñece-

mento da súa posición actual e do tipo de bordo que as separa. 
 Determinación da magnitude dun terremoto a partir da análise do seu sismograma. 

Actitudes 
 Recoñecemento de que a ciencia se atopa sometida a un proceso continuo de evo-

lución e maduración: unha teoría amplamente aceptada nunha época pode ser mo-
dificada ou substituída máis tarde por outra. 

 Valoración crítica dos argumentos que se achegan a favor ou en contra dunha teor-
ía. 

 Aceptación do importante papel que algúns científicos, desligados dos prexuízos do 
seu tempo, desempeñaron na formulación de novas teorías máis coherentes coa 
realidade dos feitos. 

 Recoñecemento do papel da ciencia na desmitificación da orixe da actividade sísmi-
ca e volcánica. 

 Valoración da colaboración e do traballo en equipo por parte de expertos de diferen-
tes campos en prol do avance da ciencia. 

 Reivindicación do papel da ciencia ao describir realidades tan alleas á nosa percep-
ción cotiá como o interior terrestre, os fondos abisais ou o desprazamento dos con-
tinentes. 

 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 

O mapa de placas tectónicas tamén serve para determinar o risco sísmico e volcánico 
dunha rexión, así como para lembrar os perigos de situar núcleos de poboación ou gran-
des obras de enxeñaría nestas zonas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Coñecer algúns dos métodos utilizados para o estudo do interior terrestre, así como os 
principais trazos das capas internas diferenciadas. 

2. Utilizar os coñecementos sobre a propagación das ondas P e S para interpretar diagra-
mas de ondas sísmicas e a existencia de zonas de sombra. 

3. Saber como evolucionaron nos últimos séculos as teorías sobre a dinámica interna do 
planeta. 

4. Enunciar a hipótese da deriva continental de Wegener e comprender algunhas das pro-
bas que a apoiaban. 

5. Describir os principais trazos do relevo do fondo oceánico e a súa relación coa distribu-
ción de terremotos e volcáns. 

6. Coñecer os postulados da teoría da tectónica de placas e aplicalos a situacións reais. 
7. Identificar as placas tectónicas nun mapa e diferenciar os tipos de límites entre elas, de 

acordo co movemento e os procesos xeolóxicos que existen neles. 
8. Utilizar con fluidez os termos científicos máis habituais para explicar o ciclo de ruptura e 

reunificación dun supercontinente (ciclo de Wilson). 
9. Coñecer algunhas das forzas implicadas no movemento das placas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Recoñecer cuestións in-
vestigables desde a cien-
cia: diferenciar problemas 
e explicacións científicas 
doutras que non o son. 

3, 4 1, 4, 27 

Recoñecer os trazos cla-
ves da investigación cientí-
fica: controlar variables, 
formular hipóteses, dese-
ñar experimentos, analizar 
e contrastar datos, detec-
tar regularidades, realizar 
cálculos e estimacións. 

1, 2, 5, 6, 9 1, 4, 5 
AF 9 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  
12, 14, 16, 17, 28, 30 

DC 1, 2, 4, 5 
AF 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 
14, 15, 17, 18, 19, 27, 29, 

30 
Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

DC 1, 3, 4, 5, 7 

110 



 

AF 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 
13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  

30, 31, 32, 33 
Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente 

1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 4, 11, 27 
AF 1, 2, 3, 4, 6, 13, 19 

Argumentar a favor ou en 
contra das conclusións, e 
identificar os supostos, as 
probas e os razoamentos 
na obtención destes. 

2, 3, 6, 7 4, 5, 27 

Considerar distintas pers-
pectivas sobre un tema. 
Evitar xeneralizacións im-
procedentes. Cuestionar 
as ideas preconcibidas e 
os prexuízos. Practicar o 
antidogmatismo. 

3 4, 5, 27 
AF 9 

Mostrar formación e estra-
texias para participar na 
toma de decisións en torno 
a problemas locais e glo-
bais formulados. 

5, 6 18 
DC 7 
AF 20 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe ma-
temática para expresar 
datos e ideas sobre a na-
tureza. 

2, 6 17, 26 
AF 16, 26 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Aplicar as formas específi-
cas que ten o traballo 
científico para buscar, re-
coller, seleccionar, proce-
sar e presentar a informa-
ción. 

1, 2 13 
AF 22 

Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 29 

Ideas claras (páxina 24) 
DC 1, 2, 3, 4 

AF 1, 2, 3, 6, 13, 14,  
16, 17, 19, 28 

 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

3, 5 11, 18, 23 
AF 20, 24 

Aplicar o coñecemento 3, 4, 5 4, 5 
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sobre algúns debates 
esenciais para o avance 
da ciencia, para compren-
der como evolucionaron as 
sociedades e para analizar 
a sociedade actual. 

AF 9, 15, 29 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8, 9, 15, 16, 21,  
22, 23, 27, 28, 30 

DC 6, 7 
AF 5, 6, 8, 9, 10, 12, 20, 

21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 
33 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver un espírito 
crítico. Enfrontarse con 
problemas abertos, partici-
par na construcción tenta-
tiva de solución. 

3, 4 4, 5 
AF 9, 20, 28, 33 

Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

1, 3, 4, 6 8, 9, 11, 15, 23,  
25, 27, 29, 30 

DC 3, 7 
AF 4, 9, 10, 20, 23,  

25, 28, 29, 33 
R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 

1. Comprender que o comportamento dunha rocha sometida a un esforzo depende da cla-
se de esforzo, da súa duración e das condicións de presión e de temperatura. 

2. Localizar os elementos de dobras e de fallas a partir de debuxos e fotografías, e expo-
ner os criterios para a súa clasificación. 

3. Entender que a superficie terrestre está sometida á acción de procesos xeolóxicos in-
ternos e externos que xeran e modelan, respectivamente, o relevo. 

4. Asimilar o concepto de isostase. 
5. Coñecer os mecanismos polos cales se xeran cordilleiras. 
6. Valorar os riscos da actividade interna da Terra. 
7. Recoñecer que os volcáns, os terremotos, as cordilleiras e as deformacións das rochas 

constitúen evidencias da dinámica interna do planeta. 
8. Tomar conciencia de que o relevo é un accidente xeográfico dinámico e cambiante que 

depende de numerosos factores. 
9. Familiarizarse coas formas asociadas aos grandes ámbitos climáticos e recoñecer a ac-

ción do axente causante destas. 
10. Identificar, a partir de fotografías, debuxos ou bloques diagrama, as formas máis distin-

tivas do modelado cárstico, costeiro, glaciar, fluvial e desértico. 

UNIDADE 2 
A ENERXÍA INTERNA E O RELEVO 
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11. Valorar o papel crecente do ser humano na modificación directa da paisaxe e na diná-
mica dos axentes xeolóxicos externos. 

12. Recoñecer os elementos básicos dos mapas topográficos, aprender a «ler» o relevo ne-
les e a construír perfís sinxelos. 

 
CONTIDOS 
 
Conceptos 

 Comportamento dos materiais sometidos a esforzos. 
 Deformacións por fractura: diáclases e fallas. Dobras: elementos e clasificación. 
 Ciclo das rochas. Axentes e procesos xeolóxicos. 
 Isostase. 
 Orixe das cordilleiras. 
 Risco da actividade interna da Terra: volcáns e terremotos. 
 Relevo terrestre. Sistemas morfoclimáticos, xeomorfoloxía litolóxica e estrutural. 

Procedementos 
 Distinción de fallas e dobras e dos seus elementos. 
 Análise de datos sobre riscos sísmicos e volcánicos. 
 Interpretación da xénese dun relevo. 
 Recoñecemento de formas de relevo comúns producidas por diferentes axentes 

xeolóxicos. 
 Interpretación de bloques diagrama sobre distintos tipos de modelado. 
 Manexo dos elementos dun mapa topográfico. 
 Realización de cortes topográficos sinxelos. 

Actitudes 
 Recoñecemento da importancia do estudo do interior terrestre para previr catástro-

fes naturais, como terremotos ou erupcións volcánicas. 
 Toma de conciencia do grao de risco sísmico e volcánico que existe en España. 
 Valoración dos coñecementos sobre a predición sísmica. 
 Potenciación de actitudes de valoración dos aspectos estéticos e científicos que en-

cerran a paisaxe en xeral e o relevo en particular. 
 Toma de conciencia do papel crecente do ser humano como modificador da pai-

saxe. 
 Valoración da influencia dos nosos hábitos de consumo sobre o clima e a dinámica 

dos axentes xeolóxicos externos. 
 Recoñecemento da necesidade de protexer o substrato xeolóxico. 
 Consideración da paisaxe como unha fonte de gozo estético e deportivo, así como 

un recurso económico máis do medio rural. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación para a paz e a convivencia 

Non se debe esquecer que os volcáns e os terremotos, ademais de constituíren manifesta-
cións da enerxía interna da Terra, son responsables de catástrofes naturais que en oca-
sións levan consigo un gran número de vidas humanas e orixinan cuantiosos danos mate-
riais. Neste sentido, débese salientar a colaboración internacional e a acción das ONG, 
que contribúen a paliar os efectos destrutivos dos volcáns e dos terremotos, sobre todo en 
países con escasos recursos. 

Educación ambiental 
A paisaxe, ao igual ca a flora e fauna, ás veces é alterada e danada pola acción humana, 
polo que cómpre espertar actitudes de valoración e defensa do medio físico —en especial 
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nas áreas de maior interese xeolóxico ou xeomorfolóxico— e articular medidas para a súa 
protección legal. 

Educación moral e cívica 
Gozar da natureza debe ser compatible co seu respecto e preservación. Tras unha visita 
ao campo, non se deben deixar abandonados restos que contaminen ou poñan en perigo o 
medio natural. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Diferenciar os tipos de esforzos e relacionalos coas estruturas de deformación resultan-
tes. 

2. Recoñecer e identificar os elementos de dobras e fallas, así como os criterios que se uti-
lizan na súa clasificación. 

3. Coñecer e definir os procesos xeolóxicos implicados no ciclo das rochas. 
4. Comprender as situacións en que existe magmatismo e metamorfismo segundo a tectó-

nica de placas. 
5. Aplicar a noción de isostase á resolución de situacións de desequilibrio de masas na li-

tosfera. 
6. Diferenciar entre teorías oroxénicas fixistas e mobilistas, así como entre oróxenos liga-

dos a subdución ou a colisión. 
7. Valorar a importancia do risco sísmico e volcánico nunha zona e relacionalos coa súa 

localización con respecto aos límites de placas. 
8. Coñecer os factores e axentes que controlan o relevo terrestre, relacionándoos coas 

formas de relevo resultantes. 
9. Identificar os elementos comúns no uso de mapas topográficos e xeolóxicos sinxelos. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 
diversas fontes. 

4, 5, 9 AF 29, 32 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 

23, 29, 30, 31, 33, 34 
DC 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
AF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

10, 15, 16, 18, 19, 20,  
27, 29, 31, 36, 37 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
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modelos explicativos. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 36, 37 

R (páxina 36) 
DC 2, 5, 7, 10 

AF 1, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

24, 
25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 

35 
Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

1, 7, 8 3, 36 
AF 1, 3, 4, 14, 15, 21, 28 

Considerar distintas pers-
pectivas sobre un tema. 
Evitar xeneralizacións im-
procedentes. Cuestionar 
as ideas preconcibidas e 
os prexuízos. Practicar o 
antidogmatismo. 

3, 5, 7 15 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe ma-
temática para cuantificar 
os fenómenos naturais. 

9 8, 10, 14 
AF 16, 22, 23 

Utilizar a linguaxe ma-
temática para expresar 
datos e ideas sobre a na-
tureza. 

9 8, 10, 14 
AF 16, 22, 23 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

1, 2, 3, 8, 9 7, 12, 30, 31, 36, 37 
Ideas claras (páxina 52) 

DC 1, 2, 3, 4, 5, 6 
AF 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11,  

12, 13, 27, 30, 36 
 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

7 11, 24, 25, 26, 27, 28, 32 
AF 28, 32 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

3, 4, 6, 7, 8 3, 4, 7, 9, 15, 18, 19, 20,  
21, 23, 25, 33, 34 

AF 4, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 
24, 25, 26, 32, 33, 35 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver un espírito 
crítico. Enfrontarse con 
problemas abertos, partici-
par na construcción tenta-
tiva de solución. 

7 11, 15 
AF 28 
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Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

3, 5, 7 6, 11, 15, 18, 20, 24,  
25, 26, 32, 35, 36 

AF 4, 14, 22, 24, 25, 28 

R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 

1. Tomar conciencia de que a Terra ten un pasado extraordinariamente extenso. 
2. Saber que o dilatado lapso de tempo que conforma o pasado da Terra está cheo de 

acontecementos xeolóxicos e de formas de vida distintas ás actuais, é dicir, de cam-
bios. 

3. Coñecer os métodos de datación das rochas. 
4. Valorar o papel dos fósiles e da paleontoloxía para a reconstrución da historia da Terra. 
5. Enunciar e aplicar os principios xeolóxicos fundamentais utilizados no estudo dos estra-

tos. 
6. Asimilar as diferentes interpretacións da ciencia sobre os cambios ocorridos no pasado, 

como o catastrofismo e o gradualismo. 
7. Coñecer as principais divisións da historia do planeta, os acontecementos xeolóxicos 

máis importantes que tiveron lugar e as formas de vida características de cada unha. 
 
 
 
CONTIDOS 
 

Conceptos 
 Idade da Terra. 
 Métodos de datación absoluta e relativa. 
 Importancia xeolóxica dos fósiles. 
 A Terra, un planeta en continuo cambio. 
 Teorías sobre os cambios. 
 Grandes divisións da historia da Terra. 
 Formación do sistema solar. 
 A Terra no Hádico. 
 A Terra no Arcaico e no Proterozoico. 
 A Terra na era Primaria. 
 A Terra na era Secundaria. 
 A Terra na era Terciaria. 

Procedementos 
 Calculo da idade dunha rocha a partir da súa relación de isótopos «pai/fillo». 
 Aplicación do principio de superposición a cortes xeolóxicos sinxelos. 
 Determinación da idade e do medio sedimentario dunha serie de estratos a partir da 

súa litoloxía e do seu contido fósil. 

UNIDADE 3 
A HISTORIA DA TERRA 

116 



 

 Recoñecemento de visu dos principais grupos de fósiles, así como dalgúns trazos 
da súa anatomía e do seu modo de vida. 

 Inclusión dunha serie de acontecementos dados nunha escala de tempo xeolóxico. 
Actitudes 
 Valoración do papel da ciencia para ofrecer unha explicación lóxica da realidade. 
 Recoñecemento de que, na historia da xeoloxía, se emitiron distintas hipóteses para 

explicar as causas dos cambios xeolóxicos. 
 Adopción dunha actitude crítica ante diferentes hipóteses e teorías, e formulación de 

argumentos que as apoien ou as rexeiten. 
 Recoñecemento da importancia do estudo do pasado na análise dos procesos 

xeolóxicos e da diversidade biolóxica do presente. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 

Algúns problemas ambientais que lle afectan ao planeta na actualidade, como o cambio 
climático, a extinción de especies, a introdución de especies foráneas, etc., terán conse-
cuencias futuras que hoxe non podemos prever na súa xusta medida. O estudo das reper-
cusións que situacións parecidas produciron ao longo da súa historia pode proporcionarnos 
información sobre estas, así como novos argumentos que apoien a adopción de medidas 
para previlas e erradicalas. 
Neste sentido, o estudo das extincións masivas, as glaciacións, as oscilacións climáticas 
de orixe natural, as migracións de organismos, os cambios do nivel do mar, etc., posúe 
unha importancia extraordinaria. Tamén resulta útil, por exemplo, o estudo das burbullas 
de aire atrapadas nos xeos da Antártida, que permitiu facer un seguimento dos cambios 
que se produciron na atmosfera en canto á súa composición, temperatura e cantidade de 
ozono, así como da actividade tormentosa e volcánica que se produce no noso planeta nas 
últimas decenas de miles de anos. 
Por outra banda, a enorme importancia dos depósitos paleontolóxicos na reconstrucción do 
pasado esixe o noso coidado e protección. Deben fomentarse, así, actitudes de respecto 
para evitar o coleccionismo, por riba duns límites, e o espolio dos depósitos. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Diferenciar unha datación absoluta doutra relativa e coñecer algúns dos métodos utili-
zados en cada unha. 

2. Ter unha idea clara sobre a orixe dos fósiles e a información que subministran. 
3. Recoñecer algúns grupos de fósiles característicos mediante fotografías ou coleccións. 
4. Entender os principios básicos de superposición e sucesión faunística, e saber aplicalos 

na resolución de cortes xeolóxicos sinxelos. 
5. Ter conciencia de que a Terra está sometida a cambios de todo tipo e de que a ciencia 

achegou diferentes hipóteses para explicalos. 
6. Coñecer as divisións máis importantes do tempo xeolóxico e os criterios utilizados no 

seu establecemento. 
7. Explicar, empregando a linguaxe científica adecuada, as ideas actuais sobre a orixe do 

sistema solar e da Terra segundo a teoría nebular. 
8. Coñecer os acontecementos xeolóxicos máis relevantes da historia da Terra, a súa evo-

lución climática e os seres vivos que sucesivamente foron aparecendo en escena. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
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interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Recoñecer cuestións in-
vestigables desde a cien-
cia: diferenciar problemas 
e explicacións científicas 
doutras que non o son. 

1 1 

Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 
diversas fontes. 

1, 2, 5, 8 4 
DC 8 

AF 1, 18 

Recoñecer os trazos cla-
ves da investigación cientí-
fica: controlar variables, 
formular hipóteses, dese-
ñar experimentos, analizar 
e contrastar datos, detec-
tar regularidades, realizar 
cálculos e estimacións. 

1, 8 2, 10 
AF 2, 6, 14 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6 

AF 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2, 5, 7, 8 1, 7 
DC 7 

AF 9, 15, 16, 25, 26, 30 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

1, 8 1 
DC 9 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente 

1, 8 3, 9 
AF 2, 3, 5, 13 

Reflexionar sobre as impli-
cacións da actividade 
humana e os avances 
científicos e tecnolóxicos 
na historia da humanidade, 
e destacar, na actualidade, 
as súas implicacións no 
medio. 

1, 5 8 
AF 3 
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Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe ma-
temática para cuantificar 
os fenómenos naturais. 

1, 6 2 
AF 2, 3, 5, 22 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Aplicar as formas específi-
cas que ten o traballo 
científico para buscar, re-
coller, seleccionar, proce-
sar e presentar a informa-
ción. 

1, 6, 8 DC 7 
AF 1, 30 

Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

1, 2, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14 
DC 8 

AF 2, 7, 8, 13, 14, 29 

Utilizar as tecnoloxías da 
información e a comunica-
ción para comunicarse, 
obter información, retroa-
limentala, simular e visua-
lizar situacións, obter e 
tratar datos. 

6, 8 DC 8 
AF 30 

 
Social e cidadá 
Aplicar o coñecemento 
sobre algúns debates 
esenciais para o avance 
da ciencia, para compren-
der como evolucionaron as 
sociedades e para analizar 
a sociedade actual. 

1, 5, 8 8 
DC 7 

AF 3, 18, 19, 20, 21 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

2, 5, 6, 7 4, 7, 8, 14, 16 
AF 9, 18, 19, 20, 25, 30 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

1, 8 1, 3, 7 
AF 7, 8, 14, 29 

R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
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OBXECTIVOS 
 

1. Valorar a importancia da teoría celular dos seres vivos. 
2. Coñecer as partes celulares básicas e a importancia de cada unha delas. 
3. Explicar as funcións celulares. 
4. Describir a estrutura da célula eucariota. 
5. Coñecer os distintos orgánulos citoplasmáticos. 
6. Describir os compoñentes do núcleo. 
7. Diferenciar as células animais das células vexetais. 
8. Comprender a necesidade da reprodución das células. 
9. Coñecer as etapas da mitose. 
10. Explicar a necesidade da meiose. 
11. Coñecer a existencia de diferentes niveis de organización da vida. 

 
CONTIDOS 
 

Conceptos 
 Teoría celular. 
 Funcións e estrutura das células. 
 Tipos de células. 
 Célula eucariota: estrutura e tipos. 
 Reprodución das células: mitose. 
 Meiose. 
 Niveis de organización biolóxicos. 

Procedementos 
 Coñecemento e manexo do microscopio óptico. 
 Observación e interpretación de células ao microscopio óptico. 
 Elaboración de debuxos esquemáticos dos orgánulos celulares. 
 Proxección e interpretación de diapositivas e de vídeos didácticos sobre os orgánu-

los celulares. 
 Debate sobre as semellanzas e as diferenzas entre as funcións de nutrición, rela-

ción e reprodución das células procariotas e eucariotas. 
 Realización de debuxos esquemáticos comparativos entre células animais e células 

vexetais. 
 Observación e interpretación de mitoses en células vexetais. 
 Elaboración de esquemas conceptuais que comparan mitose e meiose. 

Actitudes 

UNIDADE 4 
A CÉLULA 

BLOQUE II 
A VIDA E A EVOLUCIÓN 
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 Recoñecemento e aceptación de que todos os seres vivos posúen unha unidade 
química, estrutural e funcional, a pesar da súa variedade. 

 Presentación correcta, oral e escrita, dos conceptos básicos da teoría celular. 
 Rigor no traballo experimental. 
 Reflexión sobre a existencia de seres unicelulares que realizan as mesmas función 

fundamentais ca os seres pluricelulares. 
 Reflexión acerca das consecuencias, a nivel médico, das diferenzas entre as células 

procariotas e as eucariotas. 
 Valoración da importancia fundamental da reprodución no mantemento da vida. 

 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación cívica e moral 

O coñecemento das funcións das células e, polo tanto, dos seres vivos que constitúen, 
axuda a comprender a importancia de preservar o medio para que estas se sigan realizan-
do. 

 
Educación para a saúde 

A consideración da célula como a unidade funcional e estrutural de todos nós débenos fa-
cer formular a necesidade de adoptarmos unha dieta adecuada, que nos proporcione a 
materia e mais a enerxía necesarias para manter as células en perfecto estado. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Comprender que a célula é a unidade anatómica e fisiolóxica dos seres vivos. 
2. Coñecer os postulados básicos da teoría celular. 
3. Citar e explicar as funcións celulares. 
4. Diferenciar a célula procariota da eucariota e indicar que organismos vivos posúen este 

tipo de células. 
5. Enumerar os diferentes orgánulos celulares e establecer a relación entre estrutura e 

función. 
6. Comprender a importancia do núcleo celular como asento da información xenética. 
7. Establecer as diferenzas entre as células vexetais e as animais enumerando as súas 

características diferenciais. 
8. Comprender a importancia da mitose e da meiose e establecer unha comparación en-

trambos os dous procesos. 
9. Describir as fases da mitose comprendendo e elaborando os esquemas e os debuxos 

correspondentes. 
10. Valorar a necesidade da meiose nos organismos pluricelulares. 
11. Indicar os diferentes niveis de organización biolóxicos. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
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Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 
diversas fontes. 

1, 5, 11 23 
AF 1, 7 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15,  

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
R (páxinas 86, 98) 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 8, 9, 10, 11 
AF 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 
Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

3, 5, 6, 8, 9, 10 20 
R (páxina 98) 
DC 4, 11, 23 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

8 AF 18 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 R (páxina 98) 
AF 8, 10, 11, 14,  

16, 20, 21, 23 

Considerar distintas pers-
pectivas sobre un tema. 
Evitar xeneralizacións im-
procedentes. Cuestionar 
as ideas preconcibidas e 
os prexuízos. Practicar o 
antidogmatismo. 

1, 2 1 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe ma-
temática para expresar 
datos e ideas sobre a na-
tureza. 

1, 2 8 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Aplicar as formas específi-
cas que ten o traballo 
científico para buscar, re-
coller, seleccionar, proce-
sar e presentar a informa-
ción. 

3, 5, 6, 8, 9, 10 13 
DC 1, 4, 6, 7, 8 

AF 7, 8, 10, 11, 16 

Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 13 
R (páxina 98) 

DC 1, 4, 8 
AF 2, 7, 8, 10, 11, 23 
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Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,  
12, 13, 16, 17, 21, 22 

DC 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

AF 2, 4, 5, 7, 9, 11,  
12, 13, 17, 22 

Comprender e interpretar 
mensaxes acerca das 
ciencias da natureza. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 18,  

19, 20, 21, 22 
R (páxina 86, 98) 
DC 1, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 11 

AF 3, 5, 6, 8, 9, 10,  
11, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

8 AF 18 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver un espírito 
crítico. Enfrontarse con 
problemas abertos, partici-
par na construcción tenta-
tiva de solución. 

6 16 

Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

1, 2, 5, 6 1, 4, 5 

R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
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OBXECTIVOS 
 

1. Adquirir as nocións fundamentais da Xenética. 
2. Comprender as leis básicas da transmisión xenética. 
3. Explicar casos sinxelos de herdanza cualitativa. 
4. Relacionar mitose e meiose coa transmisión xenética. 
5. Coñecer a teoría cromosómica da herdanza. 
6. Comprender as diferentes formas de determinación do sexo. 
7. Valorar a importancia da herdanza ligada ao sexo nos problemas de Xenética. 
8. Entender o concepto de mutación. 
9. Relacionar as mutacións coa variabilidade dos individuos e coa evolución. 
10. Coñecer as causas das mutacións. 

 
CONTIDOS 
 

Conceptos 
 Conceptos básicos da xenética. 
 Leis de Mendel. 
 Casos xenéticos especiais. 
 Teoría cromosómica da herdanza. 
 Localización dos xenes. 
 Determinación xenética do sexo. 
 Herdanza ligada ao sexo. 
 Mutacións: tipos e causas. 

Procedementos 
 Resolución de problemas baseados na xenética mendeliana, con caracteres au-

tosómicos e con caracteres ligados ao sexo. 
 Comparación dos distintos mecanismos de determinación xenética do sexo. 
 Observación de fotografías de cariotipos de especies animais e vexetais. 
 Estudo experimental da transmisión dalgúns caracteres en Drosophila. 
 Realización de debuxos sobre os gametos producidos por diferentes tipos de indivi-

duos. 
 Formulación de cuestións sobre as aplicacións presentes e futuras da Xenética, e 

debate posterior sobre estes temas. 
 Definición clara dos principais conceptos de xenética mendeliana e descrición co-

rrecta das leis de Mendel e da teoría cromosómica da herdanza en intervencións 
orais. 

Actitudes 
 Recoñecemento dos avances que se produciron en Xenética e da súa achega á so-

ciedade. 
 Interese por coñecer os mecanismos da herdanza. 
 Reflexión sobre as implicacións éticas das aplicacións prácticas da Xenética. 
 Rigor na resolución dos problemas de Xenética. 
 Recoñecemento da importancia da colaboración entre os científicos nos descubri-

mentos xenéticos. 

UNIDADE 5 
A HERDANZA BIOLÓXICA 
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 Comprensión da problemática creada por algúns avances en Xenética. 
 Valoración da importancia das mutacións no proceso evolutivo. 
 Actitude de prevención contra axentes ambientais que poden causar mutacións. 

 
 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación para a saúde 

A relación desta unidade con este tema é importante xa que se tratan aspectos heredita-
rios básicos, imprescindibles para aplicalos ao ser humano. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

12. Definir os conceptos básicos da Xenética. 
13. Comprender as relacións de dominancia, recesividade e codominancia. 
14. Coñecer e explicar as leis de Mendel e valorar a súa importancia nos estudos xenéticos. 
15. Elaborar esquemas de transmisións xenéticas sinxelas. 
16. Indicar e describir algúns casos xenéticos especiais, como o alelismo múltiple e a her-

danza cuantitativa. 
17. Describir os puntos básicos da teoría cromosómica da herdanza. 
18. Diferenciar xenes ligados de xenes independentes, establecendo a relación coas ex-

cepcións á terceira lei de Mendel. 
19. Resolver problemas sinxelos de mendelismo. 
20. Coñecer os diferentes métodos que existen para a determinación xenética do sexo. 
21. Comprender os casos sinxelos de herdanza ligada ao sexo e representalos mediante 

esquemas. 
22. Definir e explicar o concepto de mutación indicando os tipos que existen, así como as 

súas causas. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Recoñecer os trazos cla-
ves da investigación cientí-
fica: controlar variables, 
formular hipóteses, dese-
ñar experimentos, analizar 
e contrastar datos, detec-
tar regularidades, realizar 
cálculos e estimacións. 

2, 8 3, 4, 5 
AF 5, 6, 11, 12,15, 16, 19,  
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 

1, 2, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  
11, 13, 14, 17, 18 

DC 9 
AF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  
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causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

11, 13, 14, 17, 18 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 15,  
17, 18, 21, 26, 28, 31 

R (páxina 114) 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6,  

7, 8, 10, 11 
AF 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,  

12, 13, 14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  

25, 26, 27, 28, 29, 30 
Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente 

3, 8 4, 5, 7, 16 
DC 1, 2, 3, 4, 5 

Argumentar a favor ou en 
contra das conclusións, e 
identificar os supostos, as 
probas e os razoamentos 
na obtención destes. 

2, 3, 8 4, 5 
DC 1, 2, 3, 4, 5 

Ter responsabilidade so-
bre si mesmo, os recursos 
e o contorno. Coñecer os 
hábitos saudables perso-
ais, comunitarios e am-
bientais baseados nos 
avances científicos. Valo-
rar o uso do principio de 
precaución. 

11 17 
DC 11 

AF 29, 30, 31 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe ma-
temática para cuantificar 
os fenómenos naturais. 

3, 8 5, 6, 7, 8, 16 
DC 3, 6, 7 

AF 11, 12, 13, 18, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 27, 28 

Utilizar a linguaxe ma-
temática para expresar 
datos e ideas sobre a na-
tureza. 

3, 8 5, 7, 8, 16 
DC 3, 6, 7 

AF 11, 12, 13, 18, 19, 21,  
22, 23, 24, 25, 27, 28 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Aplicar as formas específi-
cas que ten o traballo 
científico para buscar, re-
coller, seleccionar, proce-
sar e presentar a informa-
ción. 

3, 4, 8 3, 8 

Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

2, 3, 4, 8, 10 4, 6, 16 
Ideas claras (páxina 52) 

DC 3 
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Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

1, 11 17, 18 
DC 11 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

2, 5, 6, 7, 11 2, 3, 11, 15, 17 
AF 1, 3, 5, 14, 30 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver un espírito 
crítico. Enfrontarse con 
problemas abertos, partici-
par na construcción tenta-
tiva de solución. 

3, 8, 11 9, 11, 15 
R (páxina 114) 

DC 1, 2, 5 
AF 14, 28, 30 

Desenvolver a capacidade 
para analizar situacións 
valorando os factores que 
incidiron neles e as conse-
cuencias que poden ter. 

3, 8, 11 3, 9, 11, 15 
R (páxina 114) 

DC 1, 2, 5 
AF 14, 28, 30 

R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 

1. Coñecer a particularidade que presenta o estudo da Xenética no ser humano. 
2. Valorar a importancia do estudo do cariotipo humano. 
3. Diferenciar a influencia do xenotipo e do ambiente nos fenotipos humanos. 
4. Comprender a existencia de características continuas e descontinuas que explican a va-

riabilidade xenética humana. 
5. Aplicar as leis de Mendel a casos humanos. 
6. Coñecer a forma en que se determina o sexo no ser humano. 
7. Comprender que as alteracións que se poden dar no xenoma teñen consecuencias (al-

gunhas, graves) no fenotipo. 
8. Distinguir entre as alteracións xénicas, cromosómicas e numéricas que lle afectan ao 

ser humano. 
9. Coñecer as causas das malformacións conxénitas. 
10. Tomar conciencia da importancia do diagnóstico xenético. 

CONTIDOS 
 

Conceptos 
 Características dos estudos xenéticos no ser humano. 
 Cariotipo humano. 
 Herdanza continua e descontinua no ser humano. 

UNIDADE 6 
XENÉTICA HUMANA 
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 Alteracións xénicas con herdanza autosómica e ligadas ao sexo. 
 Alteracións numéricas e cromosómicas humanas. 
 Malformacións conxénitas. 
 Diagnóstico das enfermidades xenéticas. 

Procedementos 
 Observación de fotografías de cariotipos humanos masculinos e femininos. 
 Estudo de cariotipos con anomalías cromosómicas e numéricas. 
 Interpretación de árbores xenealóxicas. 
 Resolución de problemas de xenética humana. 
 Identificación de caracteres xenéticos humanos, fáciles de observar, e estudo da 

súa transmisión en familiares. 
 Elaboración dunha gráfica da distribución da altura do alumnado coa extracción das 

conclusións oportunas. 
 Participación en debates sobre a problemática das enfermidades xenéticas huma-

nas. 
 Busca de información complementaria sobre algunhas enfermidades xenéticas ben 

coñecidas. 
Actitudes 
 Respecto pola existencia da variabilidade humana. 
 Aceptación da igualdade de todos os seres humanos. 
 Espírito crítico ante as actitudes que propugnan a existencia de diferenzas intelec-

tuais entre as diferentes razas humanas. 
 Solidariedade coas persoas que sofren algún tipo de enfermidade xenética. 
 Valoración da importancia do diagnóstico das enfermidades xenéticas. 
 Fomento da aplicación dos métodos preventivos das malformacións conxénitas pro-

vocados por malos hábitos durante o embarazo. 
 Interese polos novos descubrimentos que poden mellorar a vida das persoas afec-

tadas por anomalías xenéticas. 
 Valoración dos beneficios que achegan os departamentos de asesoría e de consello 

xenético. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación para a saúde 

Pódeselle formular ao alumnado a importancia da realización de cariotipos para coñecer e 
predicir algunhas anomalías xenéticas e a busca de posibles solucións. É importante insis-
tir na importancia da medicina preventiva para a detección precoz de enfermidades heredi-
tarias. 

 
Educación moral e cívica 

Hai que considerar tres aspectos: o respecto á variabilidade individual; os problemas mo-
rais que poden ocasionar as manipulacións xenéticas e a necesidade de crear unha lexis-
lación que preserve a información xenética das persoas e evite a súa discriminación por 
este motivo. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Explicar as características especiais dos estudos xenéticos no ser humano e valorar as 
dificultades e a forma de evitalas. 

2. Describir o cariotipo humano, tanto masculino coma feminino. 
3. Comprender as causas da variabilidade que existe entre os seres humanos, diferen-
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ciando xenética e ambiente. 
4. Citar algúns exemplos de características continuas e de características descontinuas 

humanas. 
5. Elaborar esquemas de transmisión de características humanas descontinuas e resolver 

problemas sinxelos. 
6. Coñecer as alteracións xénicas, numéricas e estruturais máis importantes, así como as 

súas consecuencias. 
7. Definir o concepto de malformación conxénita e indicar as súas causas e a forma de evi-

talas. 
8. Valorar a importancia do diagnóstico das enfermidades xenéticas e describir as técnicas 

máis usuais utilizadas para realizalo. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 
diversas fontes. 

3, 4, 7 9, 10, 25, 26 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29 

R (página 135) 
DC 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
AF 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 20, 21 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

3, 4, 5 7 
DC 7 

AF 9, 21 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14,  
15, 16, 18, 19, 20, 25,  

26, 27, 28, 29 
R (página 135) 

DC 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 
AF 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 

21 
Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 

2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 7 
R (página 135) 
DC 1, 2, 3, 4, 7 

AF 1, 7, 8, 9, 19, 21 
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correcta, organizada e 
coherente 
 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe ma-
temática para expresar 
datos e ideas sobre a na-
tureza. 

3, 5 DC 8, 9 
AF 8 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Aplicar as formas específi-
cas que ten o traballo 
científico para buscar, re-
coller, seleccionar, proce-
sar e presentar a informa-
ción. 

2, 3, 4, 5, 6 2, 7, 8, 9 
R (página 135) 

DC 1, 3 
AF 9, 14, 21 

Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

3, 4, 5 10 
DC 7 
AF 9 

Utilizar as tecnoloxías da 
información e a comunica-
ción para comunicarse, 
obter información, retroa-
limentala, simular e visua-
lizar situacións, obter e 
tratar datos. 

3, 4, 7 9, 10, 25, 26 

 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 

29 
R (página 135) 

DC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
AF 7, 8, 10, 11, 12, 14,  
15, 16, 17, 18, 20, 21 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

2, 3, 4, 5 3, 17 
DC 5 

AF 4, 13, 18 

Comprender e interpretar 
mensaxes acerca das 
ciencias da natureza. 

2, 3, 4, 5, 6, 8 2, 4, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 18, 19, 20, 21,  

23, 24, 27, 28, 29 
R (página 135) 

DC 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
AF 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,  
10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 17, 18, 19, 20, 21 

R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
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OBXECTIVOS 
 

1. Valorar a importancia dos ácidos nucleicos como portadores e transmisores da herdan-
za. 

2. Comprender e describir as características do ADN. 
3. Describir os procesos de replicación e de transcrición do ADN. 
4. Comprender a forma en que se realiza a mensaxe xenética. 
5. Coñecer as características do código xenético. 
6. Comprender as técnicas básicas que se utilizan en enxeñaría xenética. 
7. Valorar a importancia da enxeñaría xenética na vida cotiá e na resolución de problemas 

médicos. 
8. Diferenciar os procesos biotecnolóxicos clásicos dos procesos baseados na enxeñaría 

xenética. 
9. Comprender o mecanismo de obtención de organismos clónicos e transxénicos. 
10. Explicar a utilidade da biotecnoloxía na mellora da calidade da vida humana. 

 
CONTIDOS 
 

Conceptos 
 A molécula da herdanza: estudo do ADN. 
 Duplicación do ADN. 
 Transcrición e tradución da mensaxe xenética. 
 O código xenético. 
 Enxeñaría xenética: técnicas, aplicacións prácticas e implicacións. 
 Proxecto Xenoma Humano. 
 Biotecnoloxía tradicional. 
 A nova biotecnoloxía: procedementos e aplicacións. 

Procedementos 
 Elaboración de modelos tridimensionais do ADN. 
 Utilización de diagramas para a comprensión dos procesos de Xenética molecular. 
 Proxección de vídeos didácticos sobre a historia do descubrimento do código 

xenético. 
 Lecturas e comentarios de noticias aparecidas na prensa sobre biotecnoloxía. 
 Elaboración de esquemas sobre a obtención de individuos transxénicos. 
 Busca bibliográfica sobre a tecnoloxía do ADN recombinante. 
 Formulación de problemas biotecnolóxicos e busca de posibles solucións. 
 Elaboración de cadros resumo das aplicacións biotecnolóxicas actuais. 

Actitudes 
 Valoración do labor realizado polos investigadores que contribuíron ao descubrimen-

to dos procesos xenéticos moleculares. 
 Recoñecemento do valor do coñecemento do código xenético nos descubrimentos 

posteriores que se realizaron en xenética molecular. 
 Concienciación sobre os riscos que levan consigo algúns experimentos en xenética 

molecular. 

UNIDADE 7 
XENÉTICA MOLECULAR 
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 Valoración da importancia da conclusión do proxecto Xenoma Humano. 
 Interese polas implicacións éticas da enxeñaría xenética. 
 Valoración dos beneficios que pode achegar a biotecnoloxía baseada na enxeñaría 

xenética. 
 Interese polos novos descubrimentos en biotecnoloxía. 
 Valoración da mellora na calidade de vida que pode comportar a biotecnoloxía. 

 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación do consumidor 

Esta unidade achega as bases necesarias para saber que son os alimentos transxénicos. 
Os estudantes, como consumidores, deben saber ler e interpretar a información que se 
ofrece nos envoltorios deste tipo de alimentos. 

 
Educación ambiental 

Aínda que non constitúen un tema directamente relacionado coa educación ambiental, 
pódense traballar cos estudantes os problemas que podería ocasionar o feito de que de-
terminadas bacterias manipuladas xeneticamente nos laboratorios escapasen ao seu con-
trol. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Coñecer a estrutura básica do ADN e citar os seus compoñentes. 
2. Indicar as etapas do ciclo celular e os acontecementos que ocorren en cada unha delas. 
3. Enumerar as etapas dos procesos de duplicación, replicación e tradución. 
4. Citar os tipos de ARN indicando a función de cada un deles. 
5. Definir código xenético e explicar as súas características. 
6. Comprender as técnicas de enxeñaría xenética e explicar as súas aplicacións máis im-

portantes. 
7. Aplicar os coñecementos da enxeñaría xenética na elaboración de textos sobre as im-

plicacións que derivan deles. 
8. Describir os procesos biotecnolóxicos tradicionais e valorar a súa importancia na vida 

humana cotiá. 
9. Explicar os fundamentos da clonación e da obtención de organismos transxénicos. 
10. Coñecer as aplicacións biomédicas da nova biotecnoloxía e describir as máis importan-

tes. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 

9 AF 19 
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diversas fontes. 
Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13, 16, 17, 18, 19 

R (páxina 157) 
DC 1, 2, 4, 5, 6 

AF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,  

19, 22, 23, 24, 25 
Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

3, 4, 5, 6, 9, 10 8, 11 
AF 3, 9, 14, 20, 21, 23 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

6, 7, 8, 9, 10 14, 15, 17, 20 
DC 5, 6 

AF 16, 17, 18, 19, 20, 22 

Reflexionar sobre as impli-
cacións da actividade 
humana e os avances 
científicos e tecnolóxicos 
na historia da humanidade, 
e destacar, na actualidade, 
as súas implicacións no 
medio. 

7, 8, 9, 10 14, 17, 20 
AF 17, 18, 19 

Ter responsabilidade so-
bre si mesmo, os recursos 
e o contorno. Coñecer os 
hábitos saudables perso-
ais, comunitarios e am-
bientais baseados nos 
avances científicos. Valo-
rar o uso do principio de 
precaución. 

9 AF 18, 19 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe ma-
temática para expresar 
datos e ideas sobre a na-
tureza. 

1, 3 AF 12, 25 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Aplicar as formas específi-
cas que ten o traballo 
científico para buscar, re-
coller, seleccionar, proce-
sar e presentar a informa-
ción. 

1, 3, 6, 9, 10 1 
AF 12, 14, 15, 19, 23, 25 

Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

3, 9 AF 3, 21 

Utilizar as tecnoloxías da 
información e a comunica-
ción para comunicarse, 

9 AF 19 
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obter información, retroa-
limentala, simular e visua-
lizar situacións, obter e 
tratar datos. 
 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

5, 6, 7, 9, 10 14, 15, 18, 19 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 6 

AF 9, 16, 18, 19, 20, 22 

Recoñecer aquelas impli-
cacións do desenvolve-
mento tecnocientífico que 
poidan comportar riscos 
para as persoas ou o me-
dio. 

7, 9 14 
AF 19 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 3, 14 
DC 4, 5 

AF 1, 2, 11, 16, 18,  
19, 20, 22, 24, 25 

Comprender e interpretar 
mensaxes acerca das 
ciencias da natureza. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 16, 18, 19 

R (páxina 157) 
DC 1, 2, 3, 6 

AF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 14,  
15, 17, 21, 23, 24 

 
Competencia para aprender a aprender 
Integrar os coñecementos 
e procedementos científi-
cos adquiridos para com-
prender as informacións 
provenientes da súa propia 
experiencia e dos medios 
escritos e audiovisuais. 

6, 7, 8, 9 14, 17, 18, 19 
AF 19, 22 

R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 

1. Diferenciar as diversas hipóteses que se propuxeron sobre a orixe da vida. 
2. Coñecer as características da Terra primitiva que posibilitaron a aparición da vida. 
3. Diferenciar os conceptos de fixismo e evolucionismo. 
4. Coñecer as probas que apoian a existencia do proceso evolutivo. 
5. Coñecer e comparar as diversas teorías evolutivas. 
6. Razoar os fundamentos da teoría evolutiva actual. 

UNIDADE 8 
ORIXE E EVOLUCIÓN DA VIDA 
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7. Identificar as etapas do proceso polo que se forman novas especies. 
8. Comprender a existencia de microevolución e de macroevolución. 
9. Distinguir entre gradualismo e puntualismo. 
10. Coñecer as etapas básicas seguidas no proceso de aparición do ser humano actual. 

 
CONTIDOS 
 

Conceptos 
 Orixe da vida: teorías. 
 Fixismo e evolucionismo. 
 Probas da evolución. 
 Lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 
 Outras teorías evolutivas. 
 Orixe de novas especies. 
 Microevolución e macroevolución: gradualismo e puntualismo. 
 Evolución dos Homínidos e aparición do ser humano. 

Procedementos 
 Desenvolvemento de experimentos, moi simplificados, para demostrar o erróneo da 

teoría da xeración espontánea. 
 Formación, no laboratorio, de estruturas coloidais con certas semellanzas cos coa-

cervados. 
 Utilización de fontes documentais na análise histórica das teorías sobre a evolución 

e sobre a orixe da vida. 
 Análise de textos sobre evolución. 
 Debate con comparación e crítica das diferentes teorías evolucionistas. 
 Estudo razoado de árbores filoxenéticas. 
 Debate sobre a orixe e mais a evolución do ser humano. 
 Elaboración de gráficas e histogramas sobre algún carácter evolutivo importante nos 

Homínidos. 
Actitudes 
 Desenvolvemento dun espírito crítico ante os feitos que parecen corroborar teorías 

tan difíciles de demostrar coma as referentes á orixe da vida. 
 Recoñecemento da problemática ética, social e filosófica que formulan a teoría da 

evolución e a orixe da vida. 
 Valoración da importancia das teorías evolutivas na Filosofía da Ciencia. 
 Recoñecemento da relación existente entre Xenética e Evolución. 
 Fomento dunha actitude de respecto cara a posicións distintas á propia, que valore 

as achegas concretas de cada unha delas á explicación de problemas científicos. 
 Valoración das probas experimentais e non experimentais na defensa dunha teoría. 
 Interese polos novos descubrimentos que se poidan realizar sobre os procesos evo-

lutivos. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 

Débese concienciar os estudantes da importancia de preservar todas as variedades de vi-
da que existen no planeta, destacando a perda irreparable que supón a extinción de espe-
cies e as posibles consecuencias para as demais. Débese evitar calquera consideración 
antropocéntrica da especie humana e situala no nivel da escala animal que lle correspon-
de. 
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Educación para a paz e a convivencia 
Pódese abordar o tema da discriminación racial desde unha perspectiva científica facendo 
fincapé na orixe e a evolución dunha única especie humana. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Describir a teoría da xeración espontánea, indicando as probas que a foron desesti-
mando. 

2. Coñecer a teoría de Oparin e o seu apoio experimental, así como a hipótese actual so-
bre a orixe da vida. 

3. Coñecer as teorías fixistas e evolucionistas e describir os respectivos argumentos para 
explicar a variedade de organismos vivos. 

4. Describir as probas do proceso evolutivo sinalando a súa importancia. 
5. Enumerar os puntos básicos do lamarckismo e do darwinismo. 
6. Comparar as teorías evolutivas de Lamarck e de Darwin establecendo as semellanzas e 

as diferenzas entrambas as dúas. 
7. Explicar a teoría actual sobre a evolución. 
8. Enumerar as etapas polas que se forman novas especies e indicar os acontecementos 

que van ocorrendo. 
9. Diferenciar entre microevolución e macroevolución e explicar as diferentes teorías sobre 

esta última. 
10. Esquematizar o proceso evolutivo que permitiu a aparición do ser humano actual. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 
diversas fontes. 

1, 2, 4, 7 4 
AF 3, 20 

Recoñecer os trazos cla-
ves da investigación cientí-
fica: controlar variables, 
formular hipóteses, dese-
ñar experimentos, analizar 
e contrastar datos, detec-
tar regularidades, realizar 
cálculos e estimacións. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 
E (páxina 174) 
R (páxina 186) 

AF 11 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 

E (páxina 174) 
R (páxinas 186 y 190) 
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cualitativas e cuantitativas. DC 1, 2, 5, 6, 7, 8 
AF 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 

15, 16, 20, 21, 23 
Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28 
E (páxina 174) 
R (páxina 186) 

DC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
AF 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  
14, 15, 16, 20, 21, 28 
R (páxinas 186 y 190) 

DC 1, 6 
AF 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 

15, 17, 18, 23, 24 
Considerar distintas pers-
pectivas sobre un tema. 
Evitar xeneralizacións im-
procedentes. Cuestionar 
as ideas preconcibidas e 
os prexuízos. Practicar o 
antidogmatismo. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 16, 21, 22, 23, 26, 28 

R (páxina 190) 
DC 1 

AF 2, 3, 11, 23, 24 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 DC 4 
AF 4, 7, 8, 17, 18, 22 

 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

3, 4, 5, 6, 7 1, 22 
R (páxina 190) 

AF 16 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

3, 4, 5, 6, 7, 9 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,  
12, 14, 15, 16, 17, 18,  
21, 22, 23, 24, 26, 28 

R (páxina 186) 
DC 1, 7, 8, 10 

AF 1, 2, 3, 5, 6, 11,  
14, 16, 19, 20, 23 

Comprender e interpretar 
mensaxes acerca das 
ciencias da natureza. 

3, 4, 5, 6, 7 1, 3, 4, 5 
R (páxina 186) 

DC 8 
AF 6, 12, 13, 23 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
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Desenvolver un espírito 
crítico. Enfrontarse con 
problemas abertos, partici-
par na construcción tenta-
tiva de solución. 

1, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 
21 

R (páxina 190) 
DC 1 

AF 1, 2, 6, 11, 16, 19, 23 
R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 

1. Comprender que os organismos vivos necesitan adaptarse ao medio no que viven. 
2. Coñecer as adaptacións de animais e de plantas a diversos factores ambientais. 
3. Entender que os seres vivos tamén modifican o medio. 
4. Valorar a importancia das poboacións na supervivencia e no desenvolvemento das es-

pecies. 
5. Comprender as etapas que se suceden durante o proceso de crecemento dunha po-

boación. 
6. Diferenciar as distintas estratexias empregadas para o crecemento das poboacións. 
7. Coñecer os conceptos básicos sobre as comunidades. 
8. Comprender o concepto de sucesión ecolóxica. 
9. Describir a composición e a formación do solo. 
10. Coñecer as diferentes relacións que se establecen no seo das comunidades. 

 
CONTIDOS 
 

Conceptos 
 Influencia dos factores ambientais nos seres vivos. 
 Adaptacións dos organismos ao medio. 
 Modificacións do medio realizadas polos seres vivos. 
 Poboacións: concepto e tipos. 
 Dinámica das poboacións. Estratexias de crecemento. 
 Comunidades e biodiversidade. 
 Dinámica das comunidades. 
 O solo. 
 Relacións interespecíficas nas comunidades. 

Procedementos 
 Estudo de material gráfico onde se poidan apreciar adaptacións de animais e de 

plantas. 
 Detección e control das variables nun problema ambiental. 
 Interpretación das gráficas de crecemento dunha poboación. 
 Estudo dunha biocenose próxima ao centro escolar. 
 Elaboración de cadeas e redes tróficas. 

UNIDADE 9 
OS SERES VIVOS NO SEU MEDIO 

BLOQUE III 
AS TRANSFORMACIÓNS NOS ECOSISTEMAS 
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 Análise de datos para pescudar o tipo de estratexia de crecemento poboacional. 
 Estudo dunha mostra de solo caracterizándoo coas súas propiedades físicas e quí-

micas. 
 Identificación das relacións interespecíficas a partir de informacións achegadas por 

material escrito. 
Actitudes 
 Valoración da importancia das adaptacións para a supervivencia dos organismos vi-

vos. 
 Recoñecemento das vantaxes e dos inconvenientes das poboacións fronte ao indi-

viduo illado. 
 Respecto por todas as formas de vida e recoñecemento do seu papel imprescindible 

nas biocenoses. 
 Rexeitamento da utilización cruel dos seres vivos en espectáculos de entretemento. 
 Concienciación da necesidade de preservar a biodiversidade. 
 Colaboración na prevención da erosión do solo. 

 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 

A explosión demográfica (co conseguinte aumento do consumo de enerxía), as interac-
cións co medio (que implican unha utilización non controlada dos recursos) e as verteduras 
incontroladas ao medio (que non respectan os seus ciclos naturais) poden axudar o alum-
nado a entender que calquera acción local pode ter un efecto global no planeta. 

 
 
 
Educación para a saúde 

O adecuado coñecemento do medio que nos rodea e das relacións que se establecen en-
tre os seus compoñentes permitiralles aos estudantes valorar na súa xusta medida a inter-
vención do ser humano na natureza, e as consecuencias que pode carrexar para a súa 
saúde una xestión inadecuada. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Explicar as adaptacións de animais e plantas aos factores cambiantes do medio. 
2. Describir algunhas modificacións do medio realizadas polos seres vivos. 
3. Comprender a importancia das poboacións e enumerar as vantaxes e os inconvenientes 

con respecto a un individuo illado. 
4. Coñecer a curva de crecemento dunha poboación, diferenciando as distintas etapas. 
5. Diferenciar as estratexias de crecemento das poboacións. 
6. Comprender o significado das pirámides de idade e a súa utilidade no estudo do crece-

mento das poboacións. 
7. Definir conceptos relativos ás comunidades como ecotón, biodiversidade e sucesión. 
8. Describir os procesos que ocorren nunha sucesión primaria. 
9. Coñecer os compoñentes do solo e os cambios que van ocorrendo durante a súa evolu-

ción. 
10. Valorar a importancia do solo e as causas que provocan a súa destrución, e enumerar 

as medidas que a evitan. 
11. Explicar as diferentes relacións interespecíficas que existen nunha comunidade. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 

139 



 

Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 
diversas fontes. 

1, 11 8, 22 
AF 5 

Recoñecer os trazos cla-
ves da investigación cientí-
fica: controlar variables, 
formular hipóteses, dese-
ñar experimentos, analizar 
e contrastar datos, detec-
tar regularidades, realizar 
cálculos e estimacións. 

1, 9 1, 5, 6 
AF 3, 4 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,  
10, 14, 15, 16, 17, 18,  

20, 21, 22, 23, 24 
DC 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 
AF 1, 7, 10, 13, 16, 17, 18 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

1, 4, 5, 7, 8 6, 11, 19 
AF 11, 12, 14, 15 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

2 12, 13 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente 

1, 3, 7 AF 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe ma-
temática para cuantificar 
os fenómenos naturais. 

4, 5 11, 17 

Utilizar a linguaxe ma-
temática para analizar 
causas e consecuencias. 

1, 4, 5 AF 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar as tecnoloxías da 
información e a comunica-

1, 11 8, 22 
AF 5 
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ción para comunicarse, 
obter información, retroa-
limentala, simular e visua-
lizar situacións, obter e 
tratar datos. 
 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

2, 6 12 
AF 10 

Recoñecer aquelas impli-
cacións do desenvolve-
mento tecnocientífico que 
poidan comportar riscos 
para as persoas ou o me-
dio. 

2, 7, 10 13, 21 
AF 15, 17 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 8, 11 2, 3, 7, 8, 19, 22 
DC 1, 4, 5, 6, 7, 8 

AF 18 

R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBXECTIVOS 
 

1. Coñecer a composición dun ecosistema. 
2. Entender a diferenza entre a circulación da materia e a circulación da enerxía nos eco-

sistemas. 
3. Coñecer os niveis tróficos existentes nun ecosistema. 
4. Comprender os esquemas das redes tróficas. 
5. Asimilar a importancia da produción dun ecosistema e coñecer os diferentes tipos que 

existen. 
6. Valorar a importancia das pirámides tróficas no estudo dos ecosistemas. 
7. Coñecer a existencia dos ciclos bioxeoquímicos. 
8. Identificar as características máis importantes dos ecosistemas españois. 
9. Coñecer os biomas terrestres e mariños. 
10. Comprender a importancia das pragas na alteración dos ecosistemas. 
11. Valorar os efectos que provoca o ser humano nas súas relacións cos ecosistemas. 

 
CONTIDOS 
 

Conceptos 
 Ecosistemas: circulación da materia e a enerxía. 
 Niveis tróficos. 

UNIDADE 10 
OS ECOSISTEMAS 
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 Produción dos ecosistemas. Pirámides tróficas. 
 Ciclos bioxeoquímicos. 
 Ecosistemas terrestres e acuáticos españois. 
 Biomas. 

Invasión dos ecosistemas. Pragas. 
Acción humana sobre os ecosistemas. 

Procedementos 
 Elaboración de cadeas e redes tróficas. 
 Calculo dalgúns parámetros tróficos. 
 Estudo e interpretación de pirámides tróficas. 
 Interpretación de esquemas dos ciclos bioxeoquímicos. 
 Predición e prevención das consecuencias dunha acción humana sobre un ecosis-

tema. 
 Localización en mapas dos diversos ecosistemas españois, así como dos grandes 

biomas terrestres. 
 Planificación de accións encamiñadas a evitar a invasión dos ecosistemas por pra-

gas. 
 Lectura e interpretación de noticias de prensa sobre alteracións ambientais provo-

cadas polo ser humano. 
 
Actitudes 
 Recoñecemento da complexidade das relacións que se establecen entre os compo-

nentes dos ecosistemas. 
 Respecto por todos os compoñentes das cadeas tróficas, que permiten o mante-

mento dos ecosistemas. 
 Valoración da necesidade de evitar os incendios forestais. 
 Recoñecemento do impacto negativo que teñen algunhas actividades do ser huma-

no. 
 Valoración da actitude propia que se mantén ante o medio. 
 Concienciación da necesidade do coidado e do respecto polos componentes dos 

ecosistemas. 
 Respecto por todas as persoas que contribúen co seu traballo á conservación dos 

ecosistemas. 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS  
 
Educación ambiental 

Coñecer as relacións entre os seres vivos e o medio permitirá comprender que calquera 
acción efectuada nun ecosistema pode alterar o seu equilibrio dinámico. Así mesmo, reco-
ñecer que a reserva xenética da poboación mundial de seres vivos depende da biodiversi-
dade é fundamental para entender a necesidade de preservar esta e aproveitar os ecosis-
temas de xeito sostible. 
Por outra banda, o coñecemento da circulación cíclica da materia na natureza permitirá 
comprender que calquera acción local pode ter un efecto global no planeta. Así mesmo, 
comprender a relación entre a produción dun ecosistema, o seu grao de madureza e a súa 
biomasa é fundamental para poder valorar a explotación do medio pola especie humana. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

1. Comprender o ecosistema como un concepto dinámico e complexo. 
2. Comprender os ciclos da materia e da enerxía nos ecosistemas. 
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3. Enumerar os niveis tróficos presentes nun ecosistema e indicar o papel que desempeña 
cada un. 

4. Definir os parámetros tróficos principais. 
5. Coñecer o significado de cadeas, redes e pirámides tróficas e sinalar o interese de cada 

unha. 
6. Describir de xeito sinxelo os ciclos bioxeoquímicos. 
7. Coñecer os principais ecosistemas españois e indicar as súas características identifica-

tivas. 
8. Definir o concepto bioma, diferenciando os biomas que existen tanto no medio terrestre 

coma no mariño. 
9. Coñecer as causas das pragas e a forma de combatelas. 
10. Explicar os efectos da acción humana nos ecosistemas e a creación de ecosistemas 

novos. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ACTIVIDADES 
 
Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa nesta unidade, a 
interrelación entre as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas, os criterios de ava-
liación e as distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes materiais curriculares: 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

 / SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ACTIVIDADES 

 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
Utilizar estratexias de bus-
ca de información científi-
ca de distintos tipos. Com-
prender e seleccionar a 
información axeitada en 
diversas fontes. 

1, 2, 4, 5, 7, 9 24, 27 
AF 1, 10 

Recoñecer os trazos cla-
ves da investigación cientí-
fica: controlar variables, 
formular hipóteses, dese-
ñar experimentos, analizar 
e contrastar datos, detec-
tar regularidades, realizar 
cálculos e estimacións. 

2, 3, 4 7, 11 
DC 1, 2, 7 

Comprender principios 
básicos e conceptos cientí-
ficos, e establecer diversas 
relacións entre eles: de 
causalidade, de influencia, 
cualitativas e cuantitativas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 

DC 3, 4, 5, 8, 9, 10 
AF 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Describir e explicar fenó-
menos cientificamente e 
predicir cambios. Utilizar 
modelos explicativos. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 3, 8, 9, 12, 15, 17,  
22, 23, 27, 29 

DC2 
AF 12, 13, 14, 18, 19 

Aplicar os coñecementos 
da ciencia a situacións 
relacionadas coa vida co-
tiá. 

6, 10 15, 28 

143 



 

Interpretar datos e probas 
científicas. Elaborar con-
clusións e comunicalas en 
distintos formatos de forma 
correcta, organizada e 
coherente 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 24 
DC 6 

AF 2, 4, 6, 7, 11, 12, 16 

 
Competencia matemática 
Utilizar a linguaxe ma-
temática para cuantificar 
os fenómenos naturais. 

4, 5, 10 13, 14 
AF 3, 6, 7, 9, 11 

 
Tratamento da información e competencia dixital 
Utilizar e producir na 
aprendizaxe da área es-
quemas, mapas concep-
tuais, informes, memo-
rias… 

2, 3, 4, 5, 8, 10 3, 24 
DC 6 

AF 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16 

Utilizar as tecnoloxías da 
información e a comunica-
ción para comunicarse, 
obter información, retroa-
limentala, simular e visua-
lizar situacións, obter e 
tratar datos. 

2, 4, 9, 10 24 
AF 1, 10 

 
Social e cidadá 
Comprender e explicar 
problemas de interese so-
cial desde unha perspecti-
va científica. 

10 28, 29, 30 

 
Competencia en comunicación lingüística 
Utilizar a terminoloxía ade-
cuada na construción de 
textos e argumentacións 
con contidos científicos. 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 3, 15, 27, 28, 30 
AF 13, 17, 19 

Comprender e interpretar 
mensaxes acerca das 
ciencias da natureza. 

1, 2 AF 1 

 
Autonomía e iniciativa persoal 
Desenvolver un espírito 
crítico. Enfrontarse con 
problemas abertos, partici-
par na construcción tenta-
tiva de solución. 

10 28 

R: Reflexiona     DC: Desenvolvemento de competencias básicas     AF: Actividades finais 
 
METODOLOXÍA XERAL DA AVALIACIÓN : 
 
 Partindo dun proceso de ensino comprensivo coa diversidade do alumnado, utilizaranse 
os seguintes métodos, que serán aplicados a cada unha das avaliacións parciais realizadas 
durante o curso: 
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       - Observación do traballo diario dos alumnos e alumnas, tendo en conta as súas interven-
cións e a calidade das mesmas, valorando a súa participación nos traballos de equipo, contro-
lando a realización dos procedementos. 
      - As probas orais e escritas, aplicaranse especialmente á avaliación dos tres tipos de conti-
dos, conceptuais, procedimentais e actitudinais. 
     - A análise dos traballos escritos ou expostos pode proporcionar un recurso para valorar a 
capa- 
cidade de alumnos e alumnas de organizar a información, de usar a terminoloxía con precisión 
e o 
dominio das técnicas de comunicación. 
     - A expresión das súas opinións sobre situacións conflitivas e das súas actitudes e compor-
tamentos habituais servirán para avalia-la adquisición dos valores implicados nos temas trans-
versais. 
 
 
 
PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN 
 
A. avaliación terá un carácter formativo e de punto de reflexión para encouzar a aprendizaxe e 
tentar que sexa o máis significativa posible. 
 
B. Como instrumento de avaliación teranse en conta tódolos materiais elaborados polo alum-
nado e todas as súas actividades. 
 
I. CUALIFICACIÓNS DAS AVALIACIÓNS PARCIAIS. 
 

1. Para cualificar ao alumnado en cada avaliación realizarase como mínimo unha proba 
escrita, expresada entre 1 e 10 puntos e cun decimal. 

 
2. A cualificación da avaliación será o 80 % da media aritmética das cualificacións das 

probas realizadas máis o 20% dos traballos realizados, expresada sen decimais, redon-
deada a unidade máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. 

a) Aqueles alumnos/as que non superen as probas escritas e non entreguen os traballos 
na data requirida, serán cualificados negativamente.  

b) Se a cualificación dalgunha proba é inferior a 3,5 o alumnado deberá facer a recupera-
ción. 

c) O alumnado que teña faltas de asistencia, puntualidade ou comportamento, as cualifi-
cacións da avaliación obterase truncando. 

 
3. Realizarase unha proba de recuperación despois da 1ª, 2ª e 3ª avaliación, para o alum-

nado que non obtivera unha cualificación de 5 puntos ou superior. 
 
4. O alumnado que: 
a) Non se presente a probas de recuperación ou non entregue os traballos, non terá derei-

to a facer a proba de final de curso, neste caso a cualificación da avaliación será de 1 
punto e deberá presentarse a proba extraordinaria de setembro para superar a materia. 

b) Teña unha cualificación inferior a 5 puntos en algunha das tres avaliacións, fará unha 
proba de toda a materia ao final de curso. Excepcionalmente, si non ten faltas de asis-
tencia, puntualidade ou comportamento e ten algunha avaliación cunha cualificación 
non inferior a 3 puntos, non terá que realizar a proba final se a media aritmética das tres 
avaliacións expresada sen decimais, redondeada a unidade máis próxima e, en caso de 
equidistancia, á superior, é igual ou maior de 5 puntos. 
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II. CUALIFICACIÓN FINAL. 
 

1. A cualificación final do alumnado que supere a materia por avaliacións será a media 
aritmética das avaliacións, expresada sen decimais, redondeada a unidade máis próxi-
ma e, en caso de equidistancia, á superior.  

 
2. A cualificación final do alumnado que realice a proba final se expresará entre 1 e 10, co-

rrespondendo o 80% ao exame e o 20% aos traballos elaborados durante todo o curso. 
 
3. O alumnado que non supere a proba final realizará a proba extraordinaria de setembro. 

Non se valorarán os traballos realizados durante o curso na cualificación de setembro. 
 
4. Tendo en conta que cada avaliación ten tres oportunidades para ser superada, non se 

farán exames individuais, se un/ha alumno/a non pode presentarse ao exame ou á re-
cuperación por unha causa xustificada. 

 
5. Aqueles/as alumnos/as que non asistan ás clases perderán o dereito de avaliación con-

tinua segundo os criterios sinalados no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
 
 
 
CONTIDOS MÍNIMOS 
 
A seguir, e para cada unha das unidades deste curso, indícanse os obxectivos / criterios de 
avaliación que o alumno, formulados en termos de capacidades, debe superar para alcanzar 
unha avaliación positiva: 
 

Unidade 1: Tectónica de placas 

 Enunciar a hipótese da deriva continental de Wegener e comprender algunhas das 
probas que a apoiaban. 

 Describir os principais trazos do relevo do fondo oceánico e a súa relación coa dis-
tribución de terremotos e volcáns. 

 Coñecer os postulados da teoría da tectónica de placas e aplicalos a situacións re-
ais. 

 Identificar as placas tectónicas nun mapa e diferenciar os tipos de límites entre elas, 
de acordo co movemento e os procesos xeolóxicos que existen neles. 

 Utilizar con fluidez os termos científicos máis habituais para explicar o ciclo de rup-
tura e reunificación dun supercontinente (ciclo de Wilson). 

 
Unidade 2: A enerxía interna e o relevo 

 Diferenciar os tipos de esforzos e relacionalos coas estruturas de deformación re-
sultantes. 

 Recoñecer e identificar os elementos de dobras e fallas, así como os criterios que 
se utilizan na súa clasificación. 

 Coñecer e definir os procesos xeolóxicos implicados no ciclo das rochas. 
 Valorar a importancia do risco sísmico e volcánico nunha zona e relacionalos coa 

súa localización con respecto aos límites de placas. 
 Coñecer os factores e os axentes que controlan o relevo terrestre e relacionalos 

coas formas de relevo resultantes. 
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Unidade 3: A historia da Terra 

 Diferenciar unha datación absoluta doutra relativa e coñecer algúns dos métodos 
utilizados en cada unha. 

 Ter unha idea clara sobre a orixe dos fósiles e a información que subministran. 
 Entender os principios básicos de superposición e sucesión faunística, e saber apli-

calos na resolución de cortes xeolóxicos sinxelos. 
 Ter conciencia de que a Terra está sometida a cambios de todo tipo e de que a 

ciencia achegou diferentes hipóteses para explicalos. 
 Coñecer as divisións máis importantes do tempo xeolóxico e os criterios utilizados 

no seu establecemento. 
 Coñecer os acontecementos xeolóxicos máis relevantes da historia da Terra, a súa 

evolución climática e os seres vivos que sucesivamente foron aparecendo en esce-
na. 

 
Unidade 4: A célula 

 Comprender que a célula é a unidade anatómica e fisiolóxica dos seres vivos. 
 Diferenciar a célula procariota da eucariota e indicar que organismos vivos posúen 

este tipo de células. 
 Enumerar os diferentes orgánulos celulares e establecer a relación entre estrutura e 

función. 
 Establecer as diferenzas entre as células vexetais e as animais enumerando as ca-

racterísticas diferenciais. 
 Comprender a importancia da mitose e da meiose e establecer unha comparación 

entre os dous procesos. 
 Describir as fases da mitose comprendendo e elaborando os esquemas e debuxos 

correspondentes. 
 

Unidade 5: A herdanza biolóxica 

 Definir os conceptos básicos da Xenética. 
 Comprender as relacións de dominancia, recesividade e codominancia. 
 Coñecer e explicar as leis de Mendel e valorar a súa importancia nos estudos 

xenéticos. 
 Elaborar esquemas de transmisións xenéticas sinxelas. 
 Diferenciar xenes ligados de xenes independentes, establecendo a relación coas 

excepcións á terceira lei de Mendel. 
 Resolver problemas sinxelos de mendelismo. 

 
Unidade 6: Xenética humana 

 Explicar as características especiais dos estudos xenéticos no ser humano e valorar 
as dificultades e a forma de evitalas. 

 Comprender as causas da variabilidade que existe entre os seres humanos, dife-
renciando xenética e ambiente. 

 Citar algúns exemplos de características continuas e de características desconti-
nuas humanas. 

 Elaborar esquemas de transmisión de características humanas descontinuas e re-
solver problemas sinxelos. 

 Coñecer as alteracións xénicas, numéricas e estruturais máis importantes, así como 
as súas consecuencias. 
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Unidade 7: Xenética molecular 

 Coñecer a estrutura básica do ADN e citar os compoñentes. 
 Enumerar as etapas dos procesos de duplicación, replicación e tradución. 
 Citar os tipos de ARN indicando a función de cada un deles. 
 Definir código xenético e explicar as características. 
 Explicar os fundamentos da clonación e da obtención de organismos transxénicos. 
 Coñecer as aplicacións biomédicas da nova biotecnoloxía e describir as máis im-

portantes. 
 

Unidade 8: Orixe e evolución da vida 

 Describir a teoría da xeración espontánea, indicando as probas que a foron deses-
timando. 

 Coñecer as teorías fixistas e evolucionistas e describir os respectivos argumentos 
para explicar a variedade de organismos vivos. 

 Describir as probas do proceso evolutivo sinalando a súa importancia. 
 Enumerar os puntos básicos do lamarckismo e do darwinismo. 
 Explicar a teoría actual sobre a evolución. 
 Diferenciar entre microevolución e macroevolución e explicar as diferentes teorías 

sobre esta última. 
 

Unidade 9: Os seres vivos no seu medio 

 Explicar as adaptacións dos animais e das plantas aos factores cambiantes do me-
dio. 

 Describir algunhas modificacións do medio realizadas polos seres vivos. 
 Coñecer a curva de crecemento dunha poboación, diferenciando as distintas eta-

pas. 
 Diferenciar as estratexias de crecemento das poboacións. 
 Describir os procesos que ocorren nunha sucesión primaria. 
 Valorar a importancia do solo e as causas que provocan a súa destrución, e enume-

rar as medidas que a evitan. 
 Explicar as diferentes relacións interespecíficas que existen nunha comunidade. 

 
Unidade 10: Os ecosistemas 

 Comprender os ciclos da materia e da enerxía nos ecosistemas. 
 Enumerar os niveis tróficos presentes nun ecosistema e indicar o papel que des-

empeña cada un. 
 Definir os parámetros tróficos principais. 
 Coñecer o significado de cadeas, redes e pirámides tróficas e sinalar o interese de 

cada unha. 
 Describir de xeito sinxelo os ciclos bioxeoquímicos. 
 Coñecer os principais ecosistemas españois e indicar as características identificati-

vas. 
 Explicar os efectos da acción humana nos ecosistemas e a creación de ecosiste-

mas novos. 
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DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR-II: ÁMBITO CIENTÍFICO  4º ESO 
 

INTRODUCCIÓN 
Este curso o Departamento de Bioloxía e Xeoloxía está a cargo do curso de Diversificación Curricular 
para 4º da ESO. 
Tal como se acordou cos outros Departamentos implicados (Matemáticas e  Física e Química) optouse 
por unha programación baseada no libro de texto da editorial Editex “Diversficiación II. Ámbito científico-
tecnológico”, de Filomena González e col. (2012) complementado co Proxecto Curricular auspiciado pola 
Consellería de Educación e elaborado por Mª Xesús Buitrón Vega, Elvira Cienfuegos López e Antonio 
Reguera González. 
Nesta programación decidiuse por organizar os contidos partindo dun enfoque globalizador por centros 
de interese que estruturan os contidos das dúas áreas sobre situacións reais que respondan tanto ás 
características deste alumnado como á necesidade de funcionalidade das aprendizaxes.  
 
OBXECTIVOS XERAIS 
A ensinanza do ámbito científico dun programa de diversificación curricular terá como finalidade desen-
volver nos alumnos e alumnas as capacidades seguintes:  
 
1 Utiliza-los conceptos básicos das Ciencias da Natureza e as distintas linguaxes matemáticas (numé-
rica, estatística, gráfica, alxebraica, xeométrica...) para interpretar cientificamente feitos e fenómenos do 
contorno e para comprender e producir mensaxes científicas.  
2 Obter e seleccionar información, tratala de forma crítica cunha finalidade previamente establecida e 
transmitila de maneira organizada e intelixible, valorando as aportacións dos elementos matemáticos 
para unha mellor comprensión e comunicación das mensaxes.  
3 Aplicar recursos e estratexias coherentes cos procedementos da ciencia para a resolución de pro-
blemas e participar na realización en equipo de actividades científicas mostrando unha actitude flexible e 
non discriminatoria, e asumindo responsabilidades no desenvolvemento das tarefas.  
4 Recoñecer e valorar as aportacións da ciencia para a mellora das condicións de vida dos seres hu-
manos e utilizar actitudes científicas na actividade cotiá. 
5 Aplicar a metodoloxía científica para explicar as partículas que compoñen a materia a nivel de átomo 
e molécula, así como as ligazóns e reaccións químicas máis básicas. 
6 Tratar de obter unha visión global sobre a dinámica da atmósfera e dos procesos que ocorren tanto 
no interior da codia terrestre como na súa superficie realizados, e dos axentes que os causan. 
7 Utilizar os propios coñecementos sobre os elementos físicos e os seres vivos para gozar do medio 
natural, así como para propoñer e valorar iniciativas encamiñadas a conserva-lo medio e melloralo e, se 
é o caso, participar nelas.  
8 Identificar as formas e relacións espaciais que se presentan na realidade, analizando as propiedades 
e relacións xeométricas implicadas e sendo sensible á beleza que xeran.  
9 Comprender os fenómenos e leis físicas máis sinxelas que teñen aplicación práctica na vida real 
como as reaccións químicas, a electricidade e o magnetismo.  
 

SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS E 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Unha constante da presente programación será a relevancia dos contidos: trátase de seleccionar coñe-
cementos de utilidade, no sentido de que servisen para adquirir unha cultura científica, para abordar 
problemas que ten formulados a sociedade, para desenvolver unha apreciación crítica das súas implica-
cións e para permitir a adquisición do maior número de capacidades. Aínda que os contidos procedimen-
tais ocupan o primeiro lugar na orde de priorización, seguidos dos actitudinais e dos conceptuais, neste 
cuarto curso tratarase de que o alumnado acade un maior nivel de precisión nas súas medicións, cálcu-
los e experiencias prácticas, así como unha maior concreción na análise dos datos e redacción de con-
clusións. Emporiso, algunas das unidades, como por exemplo a primeira relacionada cos números, a 
cuarta na que se fala dos conceptos de probabilidade e sucesos compostos, a sexta relacionada coas 
funcións e movemento, e a novena con conceptos de semellanza de triángulos, que inclúen estes conti-
dos xa tratados na materia de Ámbito cientifico-técnico de 3º curso para reforzalos, para amplialos e 
complementalos con outros contidos propios deste cuarto curso. 
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Para este 2º Curso de Diversificación estas son as Unidades Didácticas e as horas adicadas dun 
total de 224: 
 

Unidades didácticas Contidos mínimos Horas 

1. Números reais e proporcionalidade 

Concepto de número real e diferentes tipos de 
números. 
Potencias de expoñente enteiro. 
Notación científica e principais unidades de medi-
da. 
Proporcionalidade. 
Porcentaxes. 
Radicais. 
A recta real. 

24 

2. Átomos, elementos e compostos 

Sustancias puras e mesturas e separación de 
mesturas. 
Modelos atómicos máis coñecidos. 
A estrutura do átomo. 
Ligazón química. 
Formulación e nomenclatura de la IUPAC 

26 

3. Ecuacións e proxectos tecnolóxicos Ecuacións de segundo grao. 
Sistemas de ecuacións. 18 

4. A Terra, a enerxía externa e os suce-
sos aleatorios 

O Sol: fonte de luz e enerxía. 
A Terra. 
Dinámica atmosférica. 
Técnicas de reconto. 
Probabilidade: conceptos básicos e sucesos com-
postos. 
Axentes xeolóxicos internos. 
Axentes xeolóxicos externos: a meteorización e a 
erosión. O modelado do relevo. 

22 

5. Axentes xeolóxicos externos e rochas 
sedimentarias 

Diferencias os diferentes axentes xeolóxicos ex-
ternos. 
Acción xeolóxica das aguas superficiais. 
Acción xeolóxica do xeo. 
Acción xeolóxica do vento. 
Acción xeolóxica do mar. 
Rochas sedimentarias máis representativas. 

22 

6. Funcións alxebraicas e movemento 

O movemento. 
A velocidade. 
Funcións. 
Ecuación do movemento rectilíneo uniforme. 
Aceleración. Movemento rectilíneo uniformemente 
acelerado. 
Caída libre. 
Representación das funcións máis básicas en pa-
pel e no ordenador. 

22 

7. Ecoloxía, recursos e funcións expo-
nenciais 

Ecoloxía: Concepto. 
Ecosistema. 
Fluxo de enerxía e materia nos ecosistemas. 
Recursos naturais. 
A función exponencial. 
Concepto de residuos e tipos principais de resi-
duos. 
Eutrofización: Concepto e causas máis xerais 

22 

8. Cambios químicos e medio ambiente 

Reaccións químicas. 
Axuste de reaccións químicas. 
Tipos de reaccións químicas. 
Contaminación e impacto ambiental: Conceptos 
xerais. 
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9. Semellanzas de triángulos e forzas 

Triángulos semellantes. 
As razóns trigonométricas. 
Resolución de triángulos. 
As leis de Newton. A gravitación universal. 
As forzas que actúan sobre un corpo. Descompo-
sición de forzas. 
As forzas en fluídos. 

24 

10. Electricidade e magnetismo 
(esta unidade explicarase en función do 
que o alumnado xa traballou na materia 
de Tecnoloxía no curso anterior e no 
presente para evitar duplicidades de 
contidos tratadosen dúas asignaturas 
distintas) 

Asociación de resistencias en paralelo. 
Corrente eléctrica. 
Circuitos de corrente continua. 
Código de cores das resistencias. 
Efecto Joule. 
Magnetismo. 
Aplicacións da electricidade e do magentismo. 
A electricidade no fogar. 
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Na secuencia dos contidos tivéronse en conta diversos aspectos: as posibilidades de motivación das 
unidades, o grao de dificultade, a necesidade de certos coñecementos para poder acceder a outros, a 
alternancia de recursos e estratexias didácticas preferentes, a conexión duns contidos con outros, ...  
O tempo que se estima para cada unha das unidades non é o mesmo dependendo da dificultade dos 
contidos tratados e das respostas do grupo.  
As unidades didácticas que constitúen o curso, e que son descritas a continuación, están unidas nun 
documento único de traballo para cada alumno ou alumna, permitíndose así unha metodoloxía máis in-
tegral e desenvolvemento máis continuo. 
Na sección de actividades complementarias e extraescolares, detállanse as dirixidas especialmente ao 
alumnado desta materia. Ademais, este alumnado integrarase sempre que se poida nas actividades 
complementarias e extraescolares que se fagan no marco do seu curso, neste caso, cuarto da ESO, 
para a súa mellor integración cos demais alumnos e alumnas do seu nivel. 
Como actividades procedimentais e/ou de laboratio relevantes a realizar durante o curso destacan: 
- Estudo no laboratorio das propiedades físicas da materia, con procedimentos de separación de mestu-
ras. 
- Estudo das rochas máis relevantes, incluíndo especialmente as presentes no territorio galego. 
- Participación no proxecto do horto escolar, colaborando especialmente no estudo do pH das diferentes 
zonas do xardín para comparar o crecemento diferente das mesmas especies dependendo deste pará-
metro. Esta actividade intégrase no proxecto Voz Natura da Fundación coruñeza Fernández DelaTorre. 
- Proxecto de elaboración dun xabón aromático a partir de aceite usado de cociña. 
- Práctica de campo sobre o estudo comparado de plantas rupícolas en muros da Colexiata ou outros 
preto do centro para medir a influencia do parámetro insolación respecto á biodiversidade presente no 
muro. 
 
CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN (CONDITOS MÍNIMOS) 
Propóñense como criterios xerais de avaliación os seguintes, que na clase concretaranse de maneira 
máis precisa segundo a evolución do alumnado ao longo do curso: 
• Utilizar os números enteiros, decimais e fraccionarios e mailas porcentaxes para intercambiar infor-
mación e resolver problemas e situacións de carácter científico da vida cotiá. 
• Resolver problemas sinxelos da vida cotiá nos que se precise a utilización das operacións con núme-
ros enteiros, decimais e fraccionarios, e/ ou das ecuacións de primeiro grao ou sistemas de ecuacións 
lineais con dúas incógnitas, utilizando estratexias sinxelas para a súa resolución e valorando a adecua-
ción do resultado ó contexto. 
• Interpretar relacións funcionais, dadas en forma de descrición verbal, táboa, gráfica ou por medio 
dunha expresión alxebraica sinxela, e utiliza-las súas gráficas para obter e comunicar información sobre 
fenómenos cotiáns de carácter científico. 
• Identificar relacións de proporcionalidade numérica e xeométrica en situacións do contorno e utiliza-
las na realización de medidas e na representación (mapas, planos, escalas, etc.), así como na análise e 
produción de información e na resolución de problemas. 
• Resolver ecuacións de segundo grado e sistemas de ecuacións. 
• Explicar, a partir do coñecemento da composición e das propiedades da auga e do aire, a súa impor-
tancia para os seres vivos -en especial para o ser humano-, así como a existencia de fenómenos atmos-
féricos e algúns cambios no relevo. 
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• Recoñexer os axentes xeolóxicos externos da superficie terrestre e os internos que actúan no interior 
terrestre, comprendendo as súas causas e as súas consecuencias máis directas no modelado do relevo 
terrestre. 
• Identificar rochas e minerais e describir as súas principais características e o uso que se fai delas. 
• Interpretar e presentar informacións estatísticas utilizando técnicas elementais (enquisas, táboas de 
frecuencia, gráficos, parámetros estatísticos, etc.). 
• Manexar funcións alxebraicas sincelas como o movemento, a velocidade, a aceleración, e as súas 
ecuacións. 
• Globalizar os coñecementos sobre os seres vivos nos conceptos de ecosistema, comprendendo os 
fluxos de enerxía e materia que ocorre neles. 
• Aplicar o concepto de función exponencial a casos concretos e, concretamente, ás variacións dos 
individuos que compoñen as diferentes poboacións de especies nun ecosistema. 
• Identificar algunhas especies características da área xeográfica e de Galicia en xeral e xustificar e 
valorar a importancia dos vexetais para a vida na terra e, en particular, para a do ser humano. 
• Aplicar o coñecemento da composición da materia para explicar a existencia de elementos químicos, 
tanto en substancias inertes como en seres vivos, e a diferenza entre os elementos e os compostos. 
• Aplicar os coñecementos dos elementos e moléculas químicas aos procesos de diferentes reaccións 
químicas así como as consecuencias que estas poden ter no medio ambiente producindo contamina-
cións e impactos ambientais diversos. 
• Describir as causas e as consecuencias dun problema ambiental concreto (contaminación, esgota-
mento de recursos, etc.), sinalando implicacións persoais e sociais e propoñendo alternativas razoadas 
para a súa resolución. 
• Estimar a medida de triángulos semellantes e razóns trigonométricas. 
• Comprender as leis básicas da física como son as leis de Newton, entre as que destaca a de gravi-
tación universal. 
• Obter información sobre características xeométricas e físicas dos obxectos (medidas, posicións, 
orientacións, etc.) a partir da súa manipulación e observación, así como das súas representacións pla-
nas. 
• Describir, en situacións sinxelas, as forzas que actúan sobre os obxectos e saber descompoñelas. 
• Identificar as formas de enerxía da electricidad e magnetismo e as súas aplicacións no fogar e na 
sociedade en xeral. 
 
 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
- Como se deduce do dito anteriormente, terase moi en conta a actitude e o traballo en clase, para o que 
se puntuarán todas as actividades feitas nela, de maneira individual ou en grupo, así como as tarefas a 
realizar no domicilio como complemento e reforzo ao traballo de clase. Alúmenos este apartado valora-
rase con tres puntos sobre dez, aínda que segundo a marcha do curso podería subir a 3 ou 4 se o traba-
llo feito amósase o suficientemente valioso para esta valoración maior. Os contidos procedimentais terán 
un peso específico na valoración. 
- O resto da puntuación ata o dez obterase a partir de probas escritas que se basearán fundamentalmen-
te nos contidos e criterios da consistirá nunha proba escrita consistente preguntas, probas, resolución e 
interpretación de gráficas, problemas e cuestións relacionado todo cos contidos mínimos, é dicir, co nú-
cleo máis básico dos contidos a acadar neste ámbito este curso. En todo caso e tendo en conta a avalia-
ción continua e ante unha claramente boa actitude do alumno/a de interese e avance progresivo pode 
eliminar esta ponderación. 
   No caso de suspender algunha avaliación co proceso anterior, farase unha recuperación por medio 
dunha proba escrita cun valor dun valor de dez puntos, non puntuando xa neste caso os traballos que se 
cualificaron previamente. A cualificación da avaliación da avaliación obterase facendo unha ponderación 
de 0,8 da cualificación obtida na proba escrita y 0,2 da cualificación anterior, ponderación que en todo 
caso non poderá ser efectiva se ten consecuencia que o resultado da proba baixara de cinco por mor 
desta ponderación. 
- Finalmente, para obter a cualificación final, se fará media coas cualificacións obtidas nas tres sesións 
de avaliación parciais, debendo ter cando menos un 3 en cada unha delas para obter dita media. O 
aprobado final obterase cunha media de cinco ou maior sobre dez. 
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BIOLOXÍA de 2º de BACHARELATO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 O estudio da Bioloxía proporciona aos alumnos e alumnas, as bases científicas sobre as que 
se asenta o coñecemento da realidade do mundo contemporáneo, para analizala e valorala de 
maneira crítica, contribuíndo non só a súa comprensión, senón tamén á dos elementos funda-
mentais da investigación e do método científico. 
 A Bioloxía moderna intenta interpretar as características dos fenómenos vitais en termos das 
moléculas que compoñen os seres vivos. 
 A Bioloxía do bacharelato preséntalles aos alumnos e alumnas os elementos fundamentais da 
nova Bioloxía molecular e unha visión de conxunto da vida e dos fenómenos vitais, centrándo-
se para elo no estudio do nivel celular. 
 O estudio da célula responde a estes dous aspectos: Permite examinala como ser vivo com-
pleto, como unha organización de diversas partes estruturadas e, finalmente, en termos das 
unidades moleculares que a constitúen e que dan lugar, mediante complicadas reaccións quí-
micas, ao fenómeno vital. 
 
OBXECTIVOS XERAIS 
 
-  Comprender os conceptos da Bioloxía celular e a súa articulación en leis, teorías e          mo-
delos, valorando o papel que estes desempeñan no seu desenvolvemento para aproximarse a 
unha interpretación científica da vida. 
-  Utilizar os coñecementos da Bioloxía para explicar e propoñer solucións a fenómenos, situa-
cións e problemas da realidade diaria. 
-  Utilizar con certa autonomía, as estratexias características da investigación científica e os 
procedementos propios da Bioloxía para realizar pequenas investigacións e, en xeral, explorar 
situacións e fenómenos que lles sexan descoñecidos, mostrando unha actitude aberta fronte a 
diversas opinións. 
-  Comprender a natureza da Bioloxía e as súas limitacións, así como as súas complexas inte-
raccións coa tecnoloxía e coa sociedade, valorando algúns aspectos da investigación científica 
como medio para lograr unha mellora nas condicións de vida actuais. 
-  Valorar a vantaxe de confrontar diferentes fontes de información para formarse unha opinión 
propia e crítica sobre distintos problemas actuais relacionados coa Bioloxía. 
-  Comprender o proceso cambiante e dinámico que hai detrás  de calquera ciencia e en parti-
cular da Bioloxía, e a importancia en dito proceso de actitudes abertas e flexibles. 
-  Comprender as leis e mecanismos da herdanza, partindo de que a célula é a unidade estru-
tural e funcional dos seres vivos. 
-  Comprender as leis e os mecanismos moleculares e celulares da herdanza , interpretar os 
descubrimentos sobre o xenoma humano e as súas aplicacións en enxeñería xenética e bio-
tecnoloxía, valorando as súas implicacións éticas e sociais. 
- Destacar, nunha escala dimensional, o papel dos microorganismos en relación cos demais se 
res vivos.   
- Coñecer a orixe infecciosa de numerosas enfermidades e os principias mecanismos de res-
posta inmunolóxica. 
 
BLOQUES DE CONTIDOS 
 
 A introdución da Bioloxía como materia do Bacharelato, ten como finalidade que os alumnos e 
alumnas adquiran unha formalización gradual dos contidos conceptuais máis relevantes desta 
materia. 
 Pártese, no primeiro curso, do coñecemento dos seres vivos nos seus aspectos de organismos 
e do estudio das súas funcións, para chegar neste segundo curso, a ocuparse do entendemen-
to da vida e dos coñecementos fundamentais da Bioloxía moderna, das aplicacións máis rele-
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vantes que esta ten nos eidos social e persoal e do coñecemento das máis importantes liñas 
da moderna investigación. 
 Os contidos seleccionados estrutúranse en cinco bloques: 
 No 1º inclúese unha introdución á bioloxía, os seus avances e limitacións, a súa importancia 
na sociedade; afondase na base molecular da vida estudando os compoñentes químicos da 
materia viva e as súas propiedades. 
 No 2º trátase o seguinte nivel de organización da materia viva, o nivel celular, onde se analiza 
a morfoloxía, estrutura e  función da célula como unidade dos seres vivos. 
 No 3º abordase o estudo da herdanza a partir da xenética clásica ou mendeliana. As bases 
químicas da herdanza, a xenética molecular. O proxecto xenoma humano. Concepto de xene, 
mutacións, a transcrición e a tradución. 
 No 4º trátase o coñecemento dos microorganismos, en particular das bacterias, este bloque é 
apropiado para desenvolver as aplicacións da bioloxía nos procesos industriais, alimentarios, 
farmacolóxicos, sanitarios, temática ambiental, etc. 
 No 5º abordase o estudo dos mecanismos de autodefensa dos organismos, remarcando o 
concepto de inmunidade adquirida nos vertebrados, sen esquecer o cancro (xenes supresores 
de tumores e oncoxenes) e a SIDA. 
 
BLOQUE 1.-  A BASE MOLECULAR E FÍSICOQUÍMICA DA VIDA 
 
 OBXECTIVOS 
   Identificar os elementos químicos e os tipos de compostos que compoñen os seres vivos.  
Recoñecer os monómeros e clasificar os distintos principios inmediatos. Relacionar as propie-
dades fisicoquímicas da auga coa súa importancia na composición, estrutura e fisioloxía dos 
organismos vivos. Recoñecer a importancia dos sales minerais e a súa transcendencia no equi-
librio hidrosalino. Identificar a natureza química dos glícidos e clasificalos en función dos seus 
monómeros explicando as súa funcións biolóxicas. Recoñecer a heteroxeneidade do grupo de  
compostos considerados lípidos e  clasificalos ademais de atender as súas funcións, compren-
dendo o seu comportamento no medio acuoso para a constitución das membranas.  Describir a 
estrutura dos aminoácidos, distinguir as estruturas das proteínas relacionándoas coas súas 
funcións onde se explicara o mecanismo da catálise e as características da acción encimática. 
Recoñecer os nucleótidos como monómeros dos ácidos nucleicos explicando a clasificación e 
estrutura dos principais ácidos nucleicos, comprender a transcendencia do modelo de estrutura 
do ADN e as súas repercusións para a bioloxía. 
  
CONTIDOS CONCEPTUAIS 
- Compoñentes moleculares das células: Niveis de organización dos seres vivos. 
- A materia viva. 
- Bioelementos e principios inmediatos. 
- Enlaces químicos e a súa importancia na bioloxía. 
- Tipos de microscopía. 
- A auga e as súas propiedades. 
- Sales minerais. 
-  Biomoléculas:  
      . Glícidos: Concepto e clasificación. 
                        Monosacáridos: Formulas, importancia biolóxica, derivados. 
                        Oligosacáridos. 
                        Polisacáridos. 
                        Heteropolisacáridos. 
                        Heteróxidos. 
      . Lípidos:  Concepto e clasificación. 
                       Ácidos graxos. 
                       Graxas e ceras. 
                       Fosfolípidos. 
                       Esfingolípidos. 
                       Terpenos, esteroides e prostaglandinas. 
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      · Proteínas: Os aminoácidos. 
                         Enlace peptídico. 
                         Estruturas das proteínas. 
                         Propiedades. 
                         Clasificación e Función biolóxica. 
                         Encimas. 
                         Vitaminas 
      . Nucleótidos e ácidos nucleicos: Nucleótidos non nucleicos. ADN e ARN. 
 
CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 
   Identificación de principios inmediatos e outras sustancias de interese biolóxico, mediante 
técnicas físicas e químicas sinxelas de análise. 
    Observación no laboratorio do poder redutor dos glícidos. 
 Investigación sobre a relación entre o colesterol e as enfermidades cardiovasculares. 
    Observación da relación entre as prostaglandinas e a aspirina. 
    Interpretación de gráficas da variación da velocidade de reacción encimática fronte a diver-
sos factores. 
 
CONTIDOS ACTITUDINAIS 
    Toma de conciencia da importancia do equilibrio acuoso e salino para o mantemento da vi-
da. 
    Valoración da auga como un líquido con características únicas, imprescindibles para a vida, 
e como un ben escaso que se debe conservar. 
    Recoñecemento da importancia dos glícidos na alimentación. 
    Valoración da importancia da inxestión de aceite de oliva . 
    Ser consciente da necesidade do colesterol para os organismos e do  perigo que supón o 
seu exceso. 
    Coñecer substancias ambientais que modifican a actividade encimática e producen altera-
cións nos organismos. 
   Toma de conciencia da necesidade de inxerir vitaminas e oligoelementos nas cantidades 
adecuadas para a prevención de enfermidades carenciais. 
   Rigor e precisión na realización das experiencias para unha correcta interpretación dos seus 
resultados. 
   Curiosidade ante as observacións e no desenvolvemento das experiencias. 
   Coidado e respecto polo material e polos instrumentos de laboratorio. 
 
BLOQUE 2.- MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FUNCIÓNS CELULARES 
 
OBXECTIVOS 
   A teoría celular supuxo un dos feitos máis importantes da historia da Bioloxía: As células son 
unidades básicas da vida e, polo tanto, tódolos seres vivos están formados por elas. Mostrarlle 
ao alumnado a importancia desta teoría, da evolución dos métodos e técnicas de estudio das 
células, da evolución parella dos coñecementos resultantes deses estudios, dándolles unha 
visión da célula que vai dende unha peza simple e básica ata unha complicada estrutura for-
mada por outras máis elementais, que é capaz de levar a cabo a fascinante actividade que é a 
vida. 
   Este bloque recolle unha selección de contidos que permiten ofrecer unha visión actual dos 
aspectos máis destacados da estrutura celular, dos seus compoñentes químicos e da relación 
entre ambos que deberán ser considerados nos seus aspectos globais. 
   Admitida a teoría celular, as células preséntansenos como elementos inestimables para o 
estudio da vida, pois ofrecen semellanzas no que se refire a súa estrutura e a súa función. 
   Este bloque ten como finalidade coñecer os acontecementos históricos no desenvolvemento 
da teoría celular, comprender as diferenzas entre procariotas e eucariotas así como a súa rela-
ción evolutiva, distinguir entre células de autótrofos e de heterótrofos e estrutura e fisioloxía de 
cada un dos orgánulos celulares.  
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CONTIDOS CONCEPTUAIS 
- Concepto de célula. Teoría celular 
                                    Orixe e evolución celular 
                                     Tipos de organización celular 
                                     Forma e tamaño das células 
- O núcleo. Envoltura nuclear 

             A cromatina 
                   O nucleoplasma e o nucléolo 

       Os cromosomas 
- Reprodución celular. O ciclo celular 

                               Replicación do ADN en procariontes e en eucariontes 
                                     A división celular: Mitose e citocinese 
                                     Meiose 
                                     Mitose, meiose e reprodución 
                                     Tipos de ciclos biolóxicos 
- A membrana plasmática e outros orgánulos membranosos. 

Estrutura e fisioloxía da membrana 
Retículo endoplasmático 
Aparato de Golgi 
Lisosomas, peroxisomas e vacúolos 
Mitocondrias 
Plastos 

- Hialoplasma, citoesqueleto e estruturas non membranosas. 
           Hialoplasma e citosol 
           Citoesqueleto 
           Centrosoma 
           Cilios e flaxelos 
           Ribosomas 
           Inclusións citoplasmáticas 
           A parede celular 
           Matriz extracelular 
- Metabolismo: Consideracións xerais sobre o metabolismo. 
            As encimas 
            A reacción encimática 
            Vitaminas e metabolismo 
            Enerxética celular 
- Catabolismo aerobio e anaerobio. 
          Panorámica xeral do catabolismo aerobio de: Glícidos, lípidos, aminoácidos 
          Catabolismo anaerobio. Fermentacións 
          Outras rutas catabólicas 
-  Anabolismo. Esquema xeral 
                         Fotosíntese: Importancia biolóxica 
                                             Pigmentos e fotosistemas 
                                             Fase lumínica 
                                             Fase escura 
                                             Factores que afectan a intensidade fotosintética 
                          Quimiosíntese 
                          Outras rutas anabólicas 
 
CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 
   Recoñecemento dos diferentes tipos de organización das células e das súas estruturas en 
esquemas ou microfotografías que proveñen tanto do microscopio óptico como do electrónico. 
   Utilización de técnicas  sinxelas para estudar algúns orgánulos celulares. 
   Utilización de diversas fontes de información para realizar informes nos que se sintetice a 
historia dos descubrimentos acerca  da célula e o enunciado da teoría celular. 
   Interpretación de gráficos,esquemas e debuxos. 
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   Observación de microfotografías electrónicas. 
   Elaboración de definicións dos conceptos máis relevantes do bloque. 
   Representación esquemática do ciclo celular e dos diferentes tipos de división do núcleo e 
comparación entre elas. 
   Identificación dos aspectos morfolóxicos dos cromosomas en microfotografías ou en repre-
sentacións gráficas dos mesmos. 
   Análise comparativa dos procesos da fotosíntese e da respiración, considerando os seus as-
pectos materiais e enerxéticos. 
 
CONTIDOS ACTITUDINAIS 
   Recoñecemento da importancia da aparición da teoría celular. 
   Toma de conciencia da relación existente entre os avances tecnolóxicos e os avances cientí-
ficos. 
   Decatarse da necesidade de desenvolver habilidades no manexo dos aparatos de laborato-
rio, como o microscopio óptico. 
   Valoración dos seres vivos como sistemas sometidos ás mesmas leis físicas e químicas que 
o resto do universo. 
   Recoñecemento da necesidade dos seres vivos de incorporar enerxía do medio para manter 
a súa organización interna. 
   Respecto polos vexetais como transformadores da enerxía externa á Terra, en enerxía útil 
para os seres vivos. 
   Valoración da auga como unha sustancia fundamental para o desenvolvemento de tódalas 
reaccións celulares e polo tanto da vida. 
   Valoración dos vexetais como renovadores do oxíxeno da atmosfera. 
   Recoñecemento da importancia das bacterias no ciclo da materia do planeta. 
 
BLOQUE 3.- A HERDANZA. XENÉTICA MOLECULAR 
 
OBXECTIVOS 
   A aptitude para reproducirse é, xunto coa actividade, unha das características fundamentais 
dos seres vivos. O descubrimento do ADN explica esta característica vital en tesmos de meca-
nismo molecular. Coñecer a estrutura da molécula de ADN e relacionala coa súa función nos 
procesos reprodutivos e de selección natural, axudará ao alumnado a comprender os meca-
nismos da herdanza en todos os seus aspectos: Transmisión de carácteres nos organismos 
superiores e a súa explicación mediante as leis de Mendel, a nivel de células, mediante a teoría 
cromosómica da herdanza e a nivel molecular no que se relaciona con tódolos niveis e explica 
a transmisión de carácteres mediante o código xenético. 
   A descrición da molécula de ADN, fará posible o entendemento do código e a linguaxe da 
herdanza, os conceptos de xene, mutación, xenoma, selección natural e outros, conduciran aos 
alumnos e alumnas á formulación dos problemas máis fundamentais da vida, e polo tanto da 
Bioloxía e doutros relacionados coa saúde humana. 
   Os contidos do bloque facilitarán a comprensión dos conceptos intentando que se entenda o 
concepto de ciclo celular e as súas etapas. Explicar as leis de Mendel. Resolver problemas de 
xenética. Explicar a teoría cromosómica da herdanza. Sinalar as características da herdanza 
ligada ao sexo e a transmisión de carácteres ligados ao sexo. Describir o proceso de replica-
ción do ADN. Definir o concepto de código xenético. Especificar o proceso de síntese de prote-
ínas.  
 
CONTIDOS CONCEPTUAIS 
- As leis da herdanza. Reprodución e herdanza 
                                    Formulación experimental de Mendel 
                                    Estudo da herdanza dos carácteres 
                                    As Leis de Mendel 
                                    Teoría cromosómica da herdanza 
                                    Xenes ligados 
                                    Herdanza polixénica e alelismo múltiple 
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                                    Xenética humana 
                                    Determinación do sexo 
                                    Herdanza ligada ao sexo 
    
- Do ADN ás proteínas. O ADN como material hereditario 
                                       Estrutura do xenoma e a súa expresión 
                                       Fluxo de información xenética 
                                       Síntese do ARN: A transcrición 
                                       A maduración do ARN 
                                       O descubrimento do código xenético 
                                       O proceso de tradución 
                                       A síntese de proteínas 
                                       Regulación da expresión xénica 
- O ADN e a enxeñaría xenética. Da biotecnoloxía á enxeñería xenética 
                                                    Obtención de fragmentos de ADN 
                                                    Clonación do ADN 

                             Reacción en cadea da polimerasa 
                             Secuenciamento do ADN 
                             Xenómica e proteómica 
                             Enxeñaría xenética e medicina 
                             Enxeñaría xenética agricultura e medio ambiente 
                             Enxeñaría xenética e gandaría 
                             Proxecto xenoma humano 
                             Bioética 

- Xenética e evolución. O fenómeno da mutación 
               Mutacións xénicas, cromosómicas e xenómicas 
                                      Axentes mutaxénicos 
                                      Mutación e cancro 
                                      Evolución por selección natural: darwinismo 
                                      Mutacións e evolución: neodarwinismo 
                                      Xenética de poboacións 
                                      Selección natural 
                                      Alternativas ao neodarwinismo 
                        Fonte de variabilidade. 
 
CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 
   Elaboración de definicións dos conceptos máis relevantes do bloque. 
   Análise comparativa da estrutura e do papel biolóxico do ADN e do ARN. 
   Procura, en diferentes fontes de información, de exemplos sinxelos de manipulación xenética 
e análise das súas repercusións biolóxicas, económicas e sociais. 
   Recoñecemento das fases esenciais da mitose a partir de mostras citolóxicas e de fotografí-
as. 
   Resolución de problemas de xenética. 
 
CONTIDOS ACTITUDINAIS 
   Rigor e precisión na realización das experiencias para unha correcta interpretación dos seus 
resultados. 
   Interese por avaliar os aspectos éticos en toda investigación científica. 
   Recoñecemento da meiose como fonte de variabilidade xenética. 
   Desenvolvemento da tolerancia e do respecto ás diferenzas entre as persoas a partir dos 
datos científicos que proporciona o estudo do ciclo celular. 
   Valoración dos problemas éticos e sociais que ocasiona o crecente coñecemento da xenética 
e das súas aplicacións. 
   Recoñecemento da contribución das aplicacións da xenética á mellora das condicións da vida 
humana. 
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BLOQUE 4.- MICROBIOLOXÍA E BIOTECNOLOXÍA 
 
OBXECTIVOS 
   A microbioloxía e a biotecnoloxía, que se deriva dela, serven de contrapunto á interpretación 
das características dos fenómenos vitais a nivel celular e á implicación dos coñecementos cien-
tíficos nos problemas sociais e económicos, xa que a microbioloxía como ciencia, xurdiu da 
man das técnicas de observación do moi pequeno e da busca de solucións ós danos causados 
polos microorganismos na industria, na agricultura, na saúde humana...Poderíamos dicir que é 
unha ciencia fundamentada na aplicación. 
   O estudio da microbioloxía e dos microbios axudaralles ós alumnos e alumnas a comprender 
a natureza da Bioloxía e as súas limitacións, así como as complexas interaccións da tecnoloxía 
e a sociedade, pois complementará a súa visión das funcións vitais, mostraralles o importante 
papel dos microorganismos no funcionamento dos sistemas da Biosfera e nas máis avanzadas 
investigacións da enxeñaría xenética. 
   Os virus constitúen por si mesmos, polo seu interese nos estudios que se derivan da introdu-
ción do novo material xenético dentro da célula polas interesantes aplicacións destes coñece-
mentos nas loitas biolóxicas contra pragas, contra algúns procesos de contaminación e proce-
sos industriais, un tema de gran relevancia cara a formación de futuros científicos e de cida-
dáns informados e responsables.  
   Os contidos procedimentais do bloque, facilitarán ós alumnos e alumnas a comprensión des-
tes fundamentos da microbioloxía, da forma de construír a Bioloxía, das diferentes técnicas 
empregadas e das complexas relacións entre ciencia, técnica e sociedade.  
   Xunto cos virus tamén serán estudadas as distintas formas acelulares e os grupos taxonómi-
cos que inclúen microorganismos, baseándose na clasificación dos cinco reinos.  
 
CONTIDOS CONCEPTUAIS 
- A diversidade dos microorganismos. 
      A microbioloxía 
      Métodos de estudo dos microorganismos 
      Clasificación: Reino Moneras. Morfoloxía e fisioloxía das bacterias 
                             Reino Protistas 
                             Reino Fungos 
        Virus  
       Os microorganismos e os ciclos bioxeoquímicos 
       Microorganismos e saúde 
       Infeccións por microorganismos 
       Microorganismos e biotecnoloxía 
       Microorganismos e medio ambiente 
              
CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 
- Análise das características que definen os microorganismos, relacionándoas co seu papel nos 
ciclos bioxeoquímicos, como axentes patóxenos e nas investigacións de manipulación xenética 
e coas súas aplicacións na industria. 
- Utilización de diversas fontes de información para estudar, no seu contexto, a teoría da xera-
ción espontánea e a teoría xerminal das enfermidades. 
- Realización de informes acerca da utilidade de fungos e de bacterias como recurso industrial, 
utilizando diversas fontes de información. 
- Utilización de técnicas sinxelas de cultivos de microorganismos e de observación deles ó mi-
croscopio. 
- Análise da importancia dos microorganismos nos ecosistemas. 
 
CONTIDOS ACTITUDINAIS 
   Valoración da transcendencia, na sociedade actual, do coñecemento xerado pola ciencia, e 
reflexión ante a capacidade que ten o ser humano para alterar e para manipular os procesos 
naturais e o uso que fai desta facultade. 
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   Valoración da investigación científica aplicada na mellora das condicións de vida das persoas 
e na produción de medicamentos e outras materias. 
   Valoración das repercusións xeradas a partir da utilización de técnicas de enxeñería xenética. 
   Recoñecemento da importancia das patoloxías víricas na sociedade actual. 
   Valoración da importancia do coñecemento das enfermidades infecciosas para adoptar hábi-
tos de hixiene axeitados que tendan a evitalas e previlas. 
 
BLOQUE 5.- A INMUNIDADE E AS SÚAS APLICACIÓNS 
 
OBXECTIVOS 
   Os contidos deste bloque, describen os axentes do sistema inmunolóxico e o seu funciona-
mento, teñen pois relación con problemas de saúde das persoas e o seu tratamento, o estudio 
relaciónase coa capacidade de utilizar os coñecementos da Bioloxía para explicar e propoñer 
solucións a fenómenos, situacións e problemas da realidade diaria. 
 Precisase coñecer e manexar os conceptos de inmunidade, antíxeno, anticorpo, soros,...para 
desenvolver a idea de sistema inmunolóxico e a súa relación coas funcións de regulación dos 
seres vivos. 
 Os organismos están sometidos a interaccións co seu medio, das que se teñen que protexer 
para garantir a propia supervivencia, esta protección realízase coa axuda do sistema inmunoló-
xico. O coñecemento dos mecanismos de actuación de soros e vacinas, ó mesmo tempo que 
lles axuda ós alumnos e alumnas a comprender os contidos deste bloque que presentan certo 
grado de dificultade, proporciónalles pautas de conduta cara a saúde das persoas. 
 Tamén é preciso coñecer as enfermidades autoinmunes, o concepto de inmunodeficiencia e 
os efectos do VIH na especie humana, así como en que consiste a hipersensibilidade e as ca-
racterísticas das alerxias; os diferentes tipos de transplantes e o papel que desempeña o sis-
tema inmunolóxico no rexeitamento e analizar a relación entre o sistema inmunolóxico e o can-
cro. 
 
CONTIDOS CONCEPTUAIS 
- Defensa do organismo fronte a infección. Mecanismos de defensa orgánica 
                                                                      Barreiras inespecíficas 
                                                                      Barreiras específicas: o sistema inmunitario 
                                                                      A resposta inmune  

                                  Os antíxenos e os anticorpos 
                                                                      A reacción inmune: reacción antíxeno-anticorpo 
                                                                      O sistema do complemento 
                                                                      A resposta  inmune  humoral 
                                                                      A resposta  inmune  celular 
- Inmunoloxía e enfermidade. O estado inmune. Tipos de inmunidade 
                                                 Inmunización: soros e vacinas 
                                                 Autoinmunidade 
                                                 Hipersensibilidade 
                                                 Exceso de tolerancia inmune: inmunodeficiencias 
                                                 Inmunodeficiencias adquiridas 
                                                 Inmunidade e cancro 
                                                 Inmunoterapia 
                                                 O transplante de órganos.Rexeitamentos 
 
CONTIDOS PROCEDIMENTAIS 
 Elaboración e interpretación de esquemas dos mecanismos defensivos. 
 Análise de diferentes fontes documentais, relacionadas coas aplicacións da biotecnoloxía. 
 Análise dos mecanismos de defensa que desenvolven os seres vivos ante a presenza de antí-
xenos e do papel que desempeñan soros e vacinas na defensa contra as enfermidades infec-
ciosas. 
 Utilización de técnicas de consulta de fontes de información, escrita ou audiovisual, para a 
elaboración de informes acerca do descubrimento de soros e vacinas. 
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 Realización de debates acerca da problemática que formula o sistema inmunolóxico na doa-
zón de órganos e os aspectos éticos derivados dela. 
 
CONTIDOS ACTITUDINAIS 
 Valoración da relevancia dos sistemas inmunolóxicos e dos avances da investigación científica 
para os organismos. 
 Sensibilización ante os factores que producen alteracións no organismo. 
 Responsabilidade ante medidas de hixiene e de saúde. 
 Reflexión ética sobre a doazón de órganos. 
 Valoración do rigor nas formulacións e na utilización dos termos nas discusións e nos debates 
de tipo científico. 
 Recoñecemento da importancia que ten a busca de novas vacinas na loita contra os axentes 
infecciosos. 
 Reflexión sobre o problema médico e social que representa a SIDA e a necesidade de desen-
volver actitudes solidarias. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN  
 Relacionar as macromoléculas coa súa función biolóxica na célula, recoñecendo as súas uni-
dades constituíntes. Enumerar as razóns polas que a auga e as sales minerais son fundamen-
tais nos procesos celulares,indicando algúns exemplos das repercusións da súa ausencia. 
 Explicar a teoría celular e a súa importancia no desenvolvemento da bioloxía, os modelos de 
organización celular procariota e eucariota (animal e vexetal9 identificar os seus orgánulos e 
describir a súa función. 
 Diferenciar en esquemas e microfotografías unha célula procariota dunha célula eucariota e 
distinguir se é animal ou vexetal. 
  Representar esquematicamente e analizar o ciclo celular e as modalidades de división do nú-
cleo e do citoplasma, relacionando a meiose coa variabilidade xenética das especies. Interpre-
tar o papel que desempeña o núcleo na división celular e o fenómeno da apoptose. 
 Diferenciar os mecanismos de síntese de materia orgánica dos de degradación e os intercam-
bios enerxéticos a eles asociados.Explicar o significado biolóxico da respiración, indicando as 
diferenzas entre a vía aerobia e a anaerobia. 
 Diferenciar na fotosíntese as fases lumínica e escura, identificando as estruturas celulares nas 
que teñen lugar ditas fases, os sustratos necesarios, os produtos finais e o balance enerxético 
obtido, valorando a súa importancia no mantemento da vida na Terra. 
 Describir os mecanismos de transmisión dos carácteres hereditarios segundo a hipótese men-
deliana, e a posterior teoría cromosómica da herdanza. Explicar o papel do ADN como portador 
da información xenética e a natureza do código xenético, relacionando as mutacións con alte-
racións na información e estudando a súa repercusión na variabilidade dos seres vivos na evo-
lución e na saúde das persoas. 
 Determinar as características que definen ós microorganismos, destacando o papel de algúns 
deles nos ciclos bioxeoquímicos, nas industrias alimentarias, na industria farmacéutica e na 
mellora do medio ambiente, e analizando o poder patóxeno que poden ter nos seres vivos. 
 Analizar os mecanismos de defensa que desenvolven os seres vivos ante a presenza dun an-
tíxeno, deducindo, a partir destes coñecementos, como se pode incidir para reforzar ou estimu-
lar as defensas naturais. 
 Analizar algunhas aplicacións e limitacións da manipulación xenética en vexetais, animais e no 
ser humano e as súas implicacións éticas, valorando o interese da investigación do xenoma 
humano na prevención de enfermidades hereditarias e entendendo que o traballo científico 
está, como calquera actividade, sometido a presións sociais e económicas. 
 Analizar o carácter aberto da Bioloxía a través do estudio dalgunhas interpretacións, hipóteses 
e predicións científicas sobre conceptos básicos desta ciencia, valorando os cambios produci-
dos ó longo do tempo e a influencia do contexto histórico. 
 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO : 
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- Determinación e observación de principios inmediatos: glícidos redutores (tinción con reactivo 
de Fehling), amidón (tinción con Lugol), lípidos (tinción con Sudán III) e proteínas (reacción de 
Biuret) 
- Extracción do ADN 
- Observación de modelos tridimensionais de glícidos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos 
- Observación de vídeos animados sobre o proceso da síntese proteica 
- Estudio da mitose en células de raíz de cebola: Tinción con fucsina ácida e/ou orceina 
- Observación de bacterias: Tinción de Gram (serrapio dental, iogur) 
- Procura de información en libros e revistas(científicas e de divulgación)sobre os seguintes 
temas: Proxecto xenoma humano, clonación en animais, plantas tranxénicas e análise das sú-
as repercusións biolóxicas, económicas e sociais 
 
PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN 
 

A. A avaliación terá un carácter formativo e de punto de reflexión para encouzar a aprendi-
zaxe e tentar que sexa o máis significativa posible. 

 
B. Como instrumento de avaliación teranse en conta tódolos materiais elaborados polo 

alumnado e todas as súas actividades, podendo concretarse nas seguintes actuacións: 
 

1. Valoración da actitude e participación xeral nas clases, teóricas e prácticas. 
2. Valoración do caderno de aula que incluirá as actividades de prácticas. 

 
 

I. CUALIFICACIÓNS AVALIACIÓNS. 
 

1. Para cualificar ao alumnado en cada avaliación realizarase como mínimo unha proba 
escrita, expresada entre 0 e 10 puntos e cun decimal. 

 
2. A cualificación da avaliación será a media aritmética das cualificacións das probas reali-

zadas, expresada sen decimais, redondeada a unidade máis próxima e, en caso de 
equidistancia, á superior. 

 
a) Se a cualificación dalgunha proba é inferior a 3,5 o alumnado deberá facer a recupera-

ción. 
 
b) O alumnado que teña faltas de asistencia, puntualidade ou comportamento, a nota me-

dia final da avaliación obterase truncando. 
 

3. Realizarase unha proba de recuperación despois da 1ª, 2ª e 3ª avaliación, para o alum-
nado que non obtivera unha cualificación de 5 puntos ou superior. 

 
4. O alumnado que: 

 
a) Non se presente a probas de recuperación, non terá dereito a facer a proba de final de 

curso, neste caso a cualificación da avaliación será de O puntos e debera presentarse a 
proba extraordinaria de setembro. 

 
b) Teña unha cualificación inferior a 5 puntos nalgunha das tres avaliacións, fará unha 

proba de toda a materia ao final de curso. Excepcionalmente, si non ten faltas de asis-
tencia, puntualidade ou comportamento e ten só unha avaliación cunha cualificación 
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non inferior a 3 puntos, non terá que realizar a proba final se a media aritmética das tres 
avaliacións é superior a 5 puntos. 

 
I. CUALIFICACIÓN FINAL. 
 

1. A cualificación final do alumnado que supere a materia por avaliacións será a media 
aritmética das avaliacións, expresada sen decimais, redondeada a unidade máis próxi-
ma e, en caso de equidistancia, á superior. Esta cualificación poderá incrementarse ata 
1 punto polas valoracións do apartado B1 e B2. 

 
2. A cualificación final do alumnado que realice a proba final (expresada entre 0 e 10 pun-

tos sen decimais), poderá incrementarse ata 1 punto polas valoracións do apartado B1 
e B2. 

 
3. O alumnado que non supere a proba final realizará a proba extraordinaria de setembro. 

Non se valorarán o apartado B1 e B2 na cualificación de setembro. 
 

4. Tendo en conta que cada avaliación ten tres oportunidades para ser superada, non se 
farán exames individuais, se un/ha alumno/a non pode presentarse ao exame ou á re-
cuperación por unha causa xustificada. 

 
5. Aqueles alumnos/as que non superen as probas escritas e non entreguen os traballos 

na data requirida, serán cualificados negativamente non superarán a materia.   
 

6. Aqueles/as alumnos/as que non asistan ás clases perderán o dereito de avaliación con-
tinua segundo os criterios sinalados no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
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PROPOSTA DE TEMPORALIZACIÓN 
 

MES CONTIDOS 
Outubro 
Novembro 
Decembro 

- Niveis de organización dos seres vivos 
- Bioelementos 
- Enlaces químicos 
- Auga e sales minerais 
- Biomoléculas: Glícidos, lípidos, proteínas, ácidos 

nucleicos 
Xaneiro 
Febreiro 
Marzo 

-     A célula 
- Núcleo 
- Reprodución celular 
- Membrana plasmática e orgánulos membranosos 
- Hialoplasma, citoesqueleto e estruturas non mem-

branosas  
- Metabolismo celular 
- Catabolismo aerobio e anaerobio 
- Anabolismo 
- As leis da herdanza 
- Fluxo de información xenética nos seres vivos 
- Do ADN ás proteínas 
- O ADN e a enxeñaría xenética 
- Xenética e evolución 

Abril 
Maio 

- A diversidade  dos microorganismos 
- Os microorganismos na biosfera 
- Defensa do organismo fronte as infeccións 
- A enxeñería xenética e as súas aplicacións 
- Inmunoloxía e enfermidade 
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CIENCIAS DA TERRA E  MEDIOAMBIENTAIS  
de 2 curso de Bacharelato 

 
 
OBXECTIVOS XERAIS 
 
O desenvolvemento desta materia ha de contribuír a que as alumnas e os alumnos adquiran as 
seguintes capacidades: 
 

1. Comprender o funcionamento da Terra e dos sistemas terrestres e as súas interaccións, 
como fundamento para a interpretación das repercusións globais dalgúns feitos aparen-
temente locais, e viceversa. 

 
2. Coñecer a influencia dos procesos xeolóxicos no medio e na vida humana. 

 
3. Avaliar as posibilidades de utilización dos recursos naturais, incluíndo as súas aplica-

cións e recoñecer a existencia de límites, valorando a necesidade de adaptar o uso á 
capacidade de renovación. 

 
4. Tomar conciencia de que a natureza ten recursos non renovables e que para asegurar a 

supervivencia é preciso utilizar racionalmente os recursos, respectando as súas leis. 
 

5. 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. 

 
6. Investigar cientificamente os problemas ambientais, mediante técnicas variadas de tipo 

fisicoquímico, biolóxico, xeolóxico, matemático e recoñecer a importancia dos aspectos 
históricos, sociolóxicos, económicos e culturais nos estudios do medio. 

 
7. 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, funda-
mentar os traballos e realizar informes. 

 
8. Investigar os problemas ambientais dende unha perspectiva globalizadora, que integre 

todos os puntos de vista, recollendo datos, elaborando conclusións e propoñendo alter-
nativas. 

 
9. Promover actitudes favorables cara ao respecto e a protección do medio, desenvolven-

do a capacidade de valorar as actuacións sobre o ámbito e tomar libremente iniciativas 
na súa defensa. 

 
CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN SECUENCIADOS 
 

1. Aplicar a Teoría de Sistemas ao estudio da complexidade e do carácter interdisci-
plinar das Ciencias ambientais, chegando a definir o concepto de medio baixo un 
enfoque sistémico e realizando modelos sinxelos que reflictan a estrutura dun 
sistema natural ou a súa variación no tempo. 
Pretendemos conseguir que o alumnado entenda o medio como un sistema de interac-
cións complexas; deduza a profunda interdependencia de todos e cada un dos procesos 
que acontecen na Terra; que sexa capaz de elaborar modelos de sistemas sinxelos, de 
enumerar unha serie de repercusións en cadea da alteración dunha calquera das varia-
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bles das que se compoñen e de valorar a importancia da toma de decisións no funcio-
namento dos sistemas. 

 
2. Situar correctamente na escala do tempo xeolóxico os cambios ambientais de 

orixe natural acaecidos ao longo da historia do planeta, e comparalos cos que te-
ñen a súa orixe nas actuacións humanas. 
Trátase de conseguir que o alumnado sexa capaz de comprender modelos sinxelos so-
bre a regulación do clima no noso planeta; de sinalar na escala do tempo xeolóxico os 
momentos máis representativos dos principais cambios ambientais na historia da Terra: 
cambios na composición atmosférica (aparición da vida, aumento de osíxeno atmosféri-
co, descenso do CO2, aparición do ozono, e aparición do nitróxeno atmosférico), glacia-
ción carbonífera, desertización triásica, extinción dos dinosauros e glaciacións cuaterna-
rias; de sinalar as causas e efectos sobre o clima terrestre dos devanditos cambios; e 
de comparar a súa duración cos outros cambios debidos ás intervencións humanas (in-
cremento do efecto invernadoiro e outros cambios na composición atmosférica). 

 
3. Identificar os principais instrumentos que achegan información sobre o medio na 

actualidade e as súas respectivas aplicacións (GPS, fotografías de satélites, ra-
diometrías, etc.), baseadas en novas tecnoloxías da información e a comunica-
ción. 
Trátase de comprobar se recoñecen os principais métodos de información acerca do 
medio, como a observación e descrición do territorio e o seu uso, a cartografía temática, 
a fotografía aérea, a medición, a toma de mostras e a súa análise e interpretación, e se 
saben describir en que consisten as achegas das modernas técnicas de investigación 
(sistemas de localización, fotografías de satélites, radiometrías, etc.) baseadas nas tec-
noloxías da información e a comunicación. 
Ademais, pretendemos que valoren a importancia das novas tecnoloxías á hora de pre-
vir e corrixir a deterioración ambiental ou na detección e prevención dalgúns riscos. 

 
4. Analizar as interaccións mutuas entre o sistema económico humano e os siste-

mas naturais terrestres, utilizando os conceptos de recursos, residuos, riscos e 
impactos e clasificando cada un deles segundo diferentes criterios. 
Pretendemos que o alumno sexa capaz de deducir que o sistema económico está inclu-
ído dentro do sistema ecolóxico; que está supeditado a este último tanto polas súas fon-
tes ou entradas (os recursos) coma polos seus sumidoiros ou saídas (contaminación, 
residuos e impactos), e que non é sostible no tempo dende ningún punto de vista (eco-
lóxico, económico ou social) calquera intervención humana que presupoña que o siste-
ma económico é un sistema illado e á marxe do sistema ecolóxico. 

 
5. Explicar a actividade reguladora da atmosfera, saber cáles son as condicións me-

teorolóxicas que provocan maior risco de concentración de contaminantes at-
mosféricos e algunhas consecuencias da contaminación, como o aumento do 
efecto invernadoiro e a diminución da concentración do ozono estratosférico. 
Pretendemos que o alumnado sexa capaz de comprender o funcionamento da 
máquina climática como un sistema constituído polas capas fluídas; describir as 
entradas e saídas do devandito sistema, así como as súas transferencias de mate-
ria e enerxía; ao igual que as súas consecuencias sobre o clima, os cambios no 
relevo e a súa influencia para os seres vivos; e de valorar a importancia da súa in-
vestigación á hora de predicir e facer fronte aos riscos climáticos. 
Trátase de avaliar se os estudantes entenden a capacidade reguladora térmica, quími-
ca, etc. da atmosfera, así como a súa gran capacidade difusora de contaminantes, e 
que existen algunhas variables como a presión atmosférica, a humidade, a temperatura, 
os gradientes, a topografía e as urbanizacións, que poden modificala, aumentando o 
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risco da contaminación, ao igual que os seus efectos sobre a saúde humana ou sobre o 
ámbito. 
Que sexan capaces de determinar algunhas das principais formas de detección, pre-
vención e corrección da contaminación atmosférica. 
O alumnado ha de diferenciar a natureza e a transcendencia dos procesos químicos 
que teñen lugar nas diferentes capas da atmosfera e ser capaces de explicar fenóme-
nos como o aumento do efecto invernadoiro e o «burato» da capa de ozono. 

 
6. Relacionar o ciclo da auga con factores climáticos e citar os principais usos e ne-

cesidades 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 o 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 que 
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 O2 disolto, a presenza de materia orgánica e de microorganismos, se se identifican al-
gunhas especies biolóxicas indicadoras de contaminación, e se sabe inferir a partir de-
las o seu grao de adecuación para o desenvolvemento da vida ou o consumo humano. 
Comprobarase igualmente a capacidade de valorar de forma crítica o consumo de auga 
por parte das sociedades humanas. 
Ademais, pretendemos que coñezan as principais técnicas de depuración das augas e 
que manexen algunhas leis para a súa protección. 

 
7. 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 distinguir os riscos naturais dos inducidos pola 
explotación da xeosfera. 
Trátase de avaliar se se recoñece no relevo o resultado de interacción entre procesos 
xeolóxicos internos e externos e se é capaz de establecer a relación causal destes con 
estruturas como cordilleiras, números e foxas oceánicas, placas litosféricas, sistemas 
fluviais e glaciares. Tamén se valorará se se recoñece a orixe xeolóxica de grande parte 
dos obxectos do noso ámbito. Hase de saber identificar os riscos de orixe natural e 
aqueles causados, polo menos parcialmente, pola actividade humana. 
Habemos de lograr que o alumnado saiba detectar e clasificar os principais riscos que 
afectan a unha zona xeográfica concreta; diferenciar, en canto á súa contribución ao ris-
co total, entre os tres factores de risco (perigosidade, vulnerabilidade e exposición); dis-
tinguir entre perigo e risco. Ademais, aprenderán e aplicarán a cada caso concreto os 
principais métodos de predición e prevención. 
Trátase de que sexan capaces de levar a cabo unha investigación para avaliar os riscos 
máis frecuentes que pode sufrir unha zona xeográfica do noso país, tendo en conta as 
súas características climáticas, litolóxicas e estruturais, e as debidas ao impacto huma-
no, realizando un informe no que se indiquen algunhas medidas para mitigar os riscos. 
Por último, tratamos de que se comprendan as causas polas que no noso país o risco 
de erosión é moi elevado; da influencia que teñen os factores que incrementan a erosi-
vidade, como o tipo de precipitacións; ou a erosionabilidade, como o relevo, a litoloxía 
ou o testo vexetal; e a acción humana nos procesos erosivos: ademais, pretendemos 
que se coñezan algunhas medidas para a protección dos nosos chans. 

 
8. Investigar as fontes de enerxía que se utilizan actualmente en España e o resto de 

Europa, avaliando o seu futuro e o doutras alternativas enerxéticas. 
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Pretendemos que os alumnos aprendan a realizar pequenas investigacións, solicitando 
datos sobre as fontes de enerxía utilizadas no noso país e na UE, sobre a súa depen-
dencia do exterior e sobre o seu futuro, avaliando ademais a súa rendibilidade. 
Ha de avaliarse o coñecemento sobre as fontes de enerxía utilizadas, valorando, dende 
un punto de vista sostible, as distintas alternativas: combustibles, hidroeléctrica, bioma-
sa, fósiles, eólica, solar, xeotérmica, mareomotora, nuclear, etcétera. 

 
9. 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. 
Pretendemos que os alumnos aprendan a clasificar os recursos en renovables e non re-
novables; que comprendan o significado da devandita clasificación e que aprendan que 
a renovabilidade dun recurso renovable está condicionada o ritmo da súa utilización. 
Preténdese que sexan capaces de: 

– Analizar as causas e os efectos das variacións en canto ao seu uso. 
– Analizar gráficos e táboas de datos sobre a evolución do consumo enerxético e 

de minerais en España e no mundo e avaliar os impactos derivados da extrac-
ción, transporte e consumo dos recursos enerxéticos e minerais. 

– Comparar as vantaxes e inconvenientes do uso das fontes enerxéticas tradicio-
nais convencionais coas alternativas. 

– Detectar, criticar e achegar unha serie de medidas para evitar os impactos pro-
ducidos pola explotación dos recursos, valorando a importancia dos «custos 
ocultos», e da posta en práctica duns mecanismos de ecoeficiencia. 

 
10. Determinar os beneficios que se obteñen da explotación de recursos enerxéticos, 

minerais, hídricos, forestais, pesqueiros, etc., considerando os prexuízos do seu 
esgotamento e os do impacto ambiental producido pola devandita explotación. 
Trátase de que aprendan a: 

– Elaborar esquemas, mapas conceptuais, diagramas causais ou informes sobre 
os recursos e os seus tipos, sacando conclusións sobre o uso sostible de cada 
un deles. 

– Analizar e valorar as causas e as consecuencias da insostibilidade ecolóxica e 
económica da explotación de todo tipo de recursos. 

– Planificar e avaliar a situación dos recursos hídricos dunha zona concreta, a par-
tir dos datos do ciclo da auga, aplicando medidas encamiñadas a aumentar os 
devanditos recursos e outras medidas como a reutilización de auga. 

 
11. Recoñecer o ecosistema como sistema natural interactivo, coñecer os seus ciclos 

de materia e fluxos de enerxía, interpretar os cambios en termos de sucesión, au-
torregulación 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. Hase de avaliar 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 incen-
dios e a contaminación. 

 
12. Indicar as repercusións da progresiva perda de biodiversidade, enumerando al-

gunhas novas alternativas para frear esa tendencia. 
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Pretendemos que o alumnado saiba valorar a biodiversidade na súa tripla dimensión 
como un legado recibido, froito de millóns de anos de evolución que é necesario preser-
var, como a lingua e a cultura. Ademais, que sexan capaces de determinar as causas 
naturais e inducidas que a poñen en perigo e de enumerar algunhas medidas de carác-
ter persoal, social ou político para a súa preservación. 

 
13. Explicar, nunha cadea trófica, como se produce o fluxo de enerxía e o rendemento 

enerxético de cada nivel, deducindo as consecuencias prácticas que deben terse 
en conta para o aproveitamento dalgúns recursos. 
O obxectivo é que o alumnado aprenda a aplicar a regra do 10%, valorando que as per-
das en forma de calor fan diminuír o rendemento enerxético de cada nivel; e que sexan 
capaces de extrapolar as repercusións prácticas que ten, por exemplo, o feito de con-
sumir maioritariamente alimentos dos últimos niveis tróficos. 

 
14. Caracterizar o chan e o sistema litoral como interfases, valorar a súa importancia 

ecolóxica e coñecer as razóns polas cales 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 chan e o li-
toral, 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. Tamén se valorará se se comprendeu a in-
fluencia de factores como o tipo de precipitación, o relevo, a litoloxía, a cobertura vexe-
tal ou a acción humana, e se se coñecen algunhas medidas para evitar a desertización 
e a degradación do litoral. 

 
15. Diferenciar entre o crecemento económico e o desenvolvemento sostible e pro-

poñer medidas encamiñadas a aproveitar mellor os recursos, a diminuír os impac-
tos, a mitigar os riscos e a conseguir un medio 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 mi-
tiguen a situación baseándose en modelos conservacionista e/ou de desenvolvemento 
sostible. 
Pretendemos que os alumnos aprendan a diferenciar, nun texto, ou en informacións de 
prensa, os argumentos do modelo conservacionista ou do desenvolvemento sostible, 
entendendo que a visión dos problemas ambientais varía segundo o grao de desenvol-
vemento económico e social e ten en conta diferentes intereses e criterios. Ademais, 
pretendemos que comparen eses dous modelos con outro: «a explotación incontrola-
da», e que aprendan a argumentar en contra deste último a partir das regras de Herman 
Daly e doutras novas elaboradas con finalidade de lograr a sostibilidade ecolóxica, eco-
nómica e social. 
Ademais, o alumnado ha de aprender a identificar e avaliar o impacto ambiental dun de-
terminado proxecto (obra pública, fábrica, etc.), mediante o uso dalgunhas técnicas, 
como as matrices de causa/efecto, de Leopold e outras, determinando a intersección 
entre as accións humanas e os efectos ambientais, e obtendo como resultado global 
unha valoración cualitativa do impacto. 
E que sexan capaces de propoñer unha serie de medidas de tipo comunitario que poida 
seguir a cidadanía, encamiñadas a aproveitar mellor os recursos, a diminuír os impac-
tos, a mitigar os riscos e a conseguir un medio máis saudable. 

 
CONTIDOS E SECUENCIACIÓN 

Tendo en conta que se trata dunha materia incluída nas probas de selectividade, 
todos os contidos han de ser traballados ao vir dados polo grupo de traballo a nivel da 
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comisión correspondente, aínda que para o aprobado considerarase como contidos mí-
nimos os procesos máis xerais correspondentes a cada bloque. 
 
3. a) Criterios de secuenciación dos contidos 

Segundo se indica no Currículo Oficial pódese modificar a secuenciación oficial dos con-
tidos e substituíla por outra calquera sempre e cando non se perda a idea de interrelación entre 
todos os sistemas terrestres. 

Tendo en conta as devanditas indicacións, apostamos por unha secuenciación de conti-
dos baseada no estudio de problemas do mundo real dende unha óptica globalizadora ou holís-
tica, tanto a escala planetaria como rexional ou local, baseada no emprego de métodos que 
consideran a importancia das interaccións resultantes entre as partes e non tanto unha análise 
demasiado profunda das partes illadas; que promove á reflexión científica sobre os problemas 
ambientais, integrando achegas das diferentes disciplinas e das novas tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación; que induce á reflexión científica sobre os problemas ambientais, para 
o que se fundamenta na educación ambiental de tipo formal, que é capaz de orientar o alum-
nado cara á adopción de actitudes máis responsables respecto á deterioración do ámbito.  

Por outro lado, esforzámonos en incluír tamén as últimas novidades relevantes en mate-
ria de medio que nos pareceron máis relevantes e significativas. 

As Ciencias Ambientais configúranse mediante a busca de isomorfismos de conceptos 
entre as outras Ciencias nas a apoian e na promoción de novos modelos teóricos nos que se 
xunten e integren Ecoloxía, Socioloxía, Economía, Xeografía, Historia e Dereito. Deste xeito 
promóvese a unidade da Ciencia a través dunha visión interdisciplinar e transdisciplinar. 

Por outro lado, cremos que esta secuenciación de contidos pode ser doadamente adap-
table a calquera grupo de alumnos/ás e susceptible das modificacións que se consideren perti-
nentes. 
Agrupamos os 6 Bloques de contidos dos que consta en torno ao primeiro deles: Introdución ás 
Ciencias Ambientais, no que se introduce os alumnos no emprego de todas as ferramentas 
básicas e necesarias para abordar esta Ciencia, como son a dinámica de sistemas, as de ava-
liación dos riscos e as baseadas no emprego das novas tecnoloxías. Defínense os conceptos 
máis básicos e necesarios (recursos, impactos e riscos), analízase a evolución das relacións 
humanidade/natureza que desembocan na crise ambiental actual e proponse o desenvolve-
mento sostible como a medida máis eficaz para facelo fronte. Trátanse exhaustivamente as 
medidas para lograr a sostibilidade, así como os principais métodos empregados para valorar o 
seu grao de consecución. Estes conceptos utilízanse como fío condutor ao longo do currículo 
da materia. 

Por todas esas razóns consideramos necesario repartir o Bloque I en tres unidades di-
dácticas en lugar dunha, co fin de expoñer con claridade todos aqueles contidos que serven 
como metodoloxía e fío condutor do resto dos Bloques, dándolle un carácter global e, por outro 
lado, adaptalos na medida posible á orde establecida na nova secuenciación. O resto das uni-
dades están formuladas dunha forma concéntrica en torno á primeira: No Bloque II, ao igual 
que en edicións anteriores, incluímos as dúas unidades didácticas correspondentes á biosfera, 
por considerar máis motivadores e coñecidos polo alumnado, xa que se trata do sistema terres-
tre ao que pertence como ser humano, causante da inmensa maioría dos problemas ambien-
tais, xa que a inmensa maioría destes resulta da sobreexplotación dos recursos naturais e da 
alteración dos ciclos bioxeoquímicos. Ademais, ao abordar neste Bloque os mecanismos de 
reciclado de materia, facilitarase a compresión doutros procesos, como a depuración das au-
gas ou a formación do chan. 
No Bloque III, agrupamos en dúas unidades didácticas os contidos correspondentes á xeosfera 
e riscos xeolóxicos. Na primeira estudamos a xeosfera como sistema e repasamos os concep-
tos básicos que van ser utilizados. Incluímos a clasificación dos riscos xeolóxicos, sen centrar-
nos no concepto de risco, por incluílo no Bloque I, para centrarnos nos de orixe interna: volcáns 
e terremotos. E na Unidade 7 estudamos os riscos xeolóxicos externos. 

No Bloque IV introducimos catro unidades didácticas porque dividimos en dous a co-
rrespondente ás capas fluídas. Na primeiras delas tratamos a dinámica das masas fluídas e, na 
segunda, o estudio do clima. As outras dúas Unidades corresponden á contaminación atmosfé-
rica e a contaminación das augas. 
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Incluímos a contaminación lumínica (novo contido curricular) na Unidade de contamina-
ción atmosférica. 

Na Unidade 13, dedicada aos recursos enerxéticos, ampliamos o apartado correspon-
dente aos biocombustibles, por ser un punto moi desenvolvido e moi debatido socialmente. 

O Bloque V intégrano as Unidades didácticas de recursos e usos, introducindo nelas as 
novidades curriculares e a actualización dos contidos e táboas de datos. 

Quitamos as Unidades didácticas da paisaxe e dos residuos para incluílas no Bloque VI, 
sendo esta secuenciación máis acorde co novo currículo, xa que ambas as dúas se inclúen 
dentro do Bloque dedicado á xestión ambiental. 

O Bloque VI inclúe as dúas unidades anteriormente citadas, restándolles os contidos 
que desapareceron do currículo e a que estaba previamente: Cara a un desenvolvemento sos-
tible. Esta última Unidade serve como peche do texto e é unha especie de reflexión final, xa 
que retoma os problemas enunciados no Bloque I, analizados no resto dos Bloques e detense 
na busca de solucións, locais, nacionais e globais. Resaltándose o significado dos principais 
acordos internacionais (que se foron introducindo nas Unidades correspondentes) e as técnicas 
preventivas e paliativas utilizadas como instrumentos de xestión ambiental. 

Todos os novos contidos e as novas actividades que propoñemos neste novo texto fo-
ron levadas á práctica por nós nas nosas aulas, recollendo as suxestións dos nosos alumnos e 
alumnas de CTM coa finalidade de que sexan o máis comprensibles e atractivos posible. 
 
3. b) Secuenciación dos contidos 
 
Bloque I. Introdución ás ciencias ambientais (Unidades 1, 2 e 3) 
 
Obxectivos didácticos do Bloque I 
• Utilizar a teoría de sistemas como instrumento de visión global. 
• Demostrar que nun sistema se cumpren os principios termodinámicos. 
• Analizar o significado das interaccións máis comúns entre os elementos dun sistema. 
• Observar a función reguladora exercida nun sistema polas distintas realimentacións. 
• Aplicar a dinámica de sistemas ao funcionamento do sistema Terra. 
• Deseñar modelos dinámicos do sistema Terra, explicando as interaccións existentes. 
• Simular os cambios climáticos acaecidos na Terra coa aparición da vida, comparándoos cos 
doutros planetas. 
• Deseñar, analizar e valorar a capacidade de transformación do medio das diferentes socieda-
des humanas. 
• Comprender e valorar as medidas máis axeitadas para a solución dos problemas ambientais. 
• Diferenciar ante un problema ambiental os argumentos do modelo conservacionista e os pro-
pios do desenvolvemento sostible. 
• Enumerar os principios que se deben aplicar para lograr un desenvolvemento sostible. 
• Avaliar as diferenzas entre o sistema económico tradicional e o subsistema económico inte-
grado na ecosfera. 
• Definir a sostibilidade na súa tripla dimensión e valorar o seu grao de seguimento segundo os 
indicadores PER. 
• Determinar os diferentes factores que determinan un risco, explicar os principais sistemas de 
prevención e mitigación. 
• Describir a importancia da simulación para predicir e previr os impactos ambientais. 
• Coñecer e utilizar as técnicas máis modernas de investigación ambiental baseadas nas novas 
tecnoloxías da información e valorar a súa aplicación práctica. 
• Interpretar as gráficas sobre os modelos do Mundo. 
• Explicar os mecanismos básicos da toma de imaxes dende un satélite e do funcionamento 
dos sensores. 
• Determinar as principais aplicacións da teledetección ao medio. 
• Valorar a importancia dos SIX; os GPS e os satélites meteorolóxicos para a cooperación e 
coordinación internacional. 
 
Unidade 1. Concepto de medio e dinámica de sistemas 
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Conceptos 
• Uso dun enfoque científico: reducionismo e holismo. 
• Sistemas e dinámica de sistemas. Uso de modelos e os seus tipos. 
• Estudio de modelos de sistemas «caixa negra» e «caixa branca». 
• Entradas e saídas dun sistema. 
• Sistemas illados, pechados e abertos. 
• Os principios termodinámicos. 
• Relacións causais e os seus tipos. 
• As realimentacións e o seu significado. 
• Fases na elaboración de modelos segundo a dinámica de sistemas. 
• Algunhas aplicacións da Teoría de Sistemas Dinámicos: crecemento das poboacións, cam-
bios ambientais no sistema. 
• Terra (sen vida, con vida), comparación con outros planetas próximos. 
• Distinguir con claridade entre o efecto invernadoiro e o incremento do efecto invernadoiro. 
 
Procedementos 
• Elaboración e interpretación de modelos de sistemas «caixa negra». 
• Realización e interpretación de representacións gráficas sobre a traxectoria de evolución tem-
poral de poboacións e emisión de hipóteses explicativas sobre a consecución do estado esta-
cionario ou das variacións no límite de carga. 
• Análise da absoluta interdependencia dos elementos que integran un sistema e do perigo que 
corre a súa estabilidade ao modificar tan só unha variable. 
• Deseño e simulación de diferentes modelos sobre o uso dalgúns recursos, sobre algún tipo de 
riscos ou sobre a regulación do clima terrestre e dedución dos acontecementos encadeados 
que teñen lugar cando se altera ningunha das variables que os constitúen. 
• Busca de información e aplicación da dinámica de sistemas aos cambios ambientais aconte-
cidos na historia da Terra anteriores á existencia da vida. 
• Comparación das condicións ambientais terrestres coas dos planetas próximos, analizando as 
causas da súa diferente evolución. 
• Simulación de diferentes escenarios sobre a regulación do clima terrestre introducindo nun 
modelo as variacións da radiación incidente ou algunhas intervencións humanas. 
• Aplicación da dinámica de sistemas aos cambios ambientais acaecidos como consecuencia 
da aparición da vida. 
• Aplicación da dinámica de sistemas aos cambios ambientais acontecidos a consecuencia das 
actividades humanas na época actual, e realización dunha valoración crítica. 
• Análise dun modelo climático utilizado para o GARP e descrición das previsións sobre o cam-
bio climático se se duplican os diferentes gases de efecto invernadoiro. 
 
Actitudes 
• Valorar a importancia que teñen sobre o funcionamento dun sistema as modificacións pun-
tuais dalgunha das variables que o constitúen, tanto se a intervención causa efectos positivos 
como negativos. 
• Entender que pequenas modificacións introducidas nun sistema, aínda que á primeira vista 
parezan razoables, poden carrexar uns resultados inesperados e desastrosos. 
• Asunción de feito de que todos e individualmente formamos parte dos sistemas naturais e que 
todos os nosos actos, por insignificantes que nos parezan, repercuten sobre estes. 
• Valorar a importancia da hipótese de Gaia de Lovelock para os estudios do medio. 
• Sensibilidade ante os cambios ambientais producidos na Terra de forma natural. 
• Medio: definición e alcance. Uso dun enfoque científico: reducionismo e holismo. Sistema e 
dinámica de sistemas. Uso de modelos. Modelos de sistemas caixa negra. Modelos de siste-
mas caixa branca. Modelos de regulación do clima terrestre. 
 
Unidade 2. A humanidade e o medio 
 
Conceptos 
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• Definición e clasificación de recursos e impactos. 
• Evolución das relacións humanidade/natureza. 
• Funcións económicas dos sistemas naturais. A crise ambiental. 
• Diferentes modelos de políticas ambientais: a explotación incontrolada, o conservacionismo e 
o desenvolvemento sostible 
• Principios básicos para a consecución da sostibilidade económica, ecolóxica e social. 
• Significado das Conferencias de Estocolmo e Río. 
• Índices de medida da sostibilidade: indicadores PER e Pegada Ecolóxica. 
• Definición e clasificación de risco. 
• Estudio dos factores que condicionan o risco. 
• Planificación de risco e estudio dos métodos empregados para a súa predición e prevención 
tales como a elaboración de mapas de risco ou a ordenación do territorio. 
 
Procedementos 
• Avaliación, a través de modelos sistémicos, da evolución das relacións Humanidade-
Natureza, analizando as súas consecuencias. 
• Comparación entre os gastos de enerxía que teñen lugar nas diferentes etapas da historia da 
humanidade. 
• Análise da evolución dos impactos ao longo da historia da humanidade. 
• Deseño e aplicación de modelos sobre o uso dalgúns recursos ou sobre as relacións entre a 
humanidade e a natureza; e dedución dos acontecementos encadeados que teñen lugar cando 
se altera ningunha das variables que os constitúen. 
• Dedución e discusión sobre a renovabilidade de certos recursos. 
• Aplicación práctica da Traxedia dos Comúns a casos reais da vida diaria. 
• Argumentación comparativa sobre as diferenzas establecidas entre as distintas políticas am-
bientais: desenvolvemento acelerado ou explotación incontrolada e desenvolvemento sostible. 
• Detección e exposición dos custos ocultos dos produtos que utilizamos na vida diaria. 
• Aplicación a casos concretos das regras de Herman Daly e dos outros principios de sostibili-
dade para a consecución dun desenvolvemento sostible. 
• Aplicación a casos concretos dos indicadores «PER» e do índice da «Pegada Ecolóxica». 
• Consulta bibliográfica e de prensa diaria relacionada con noticias sobre os riscos máis co-
múns existentes no noso país. 
• Distinción entre a contribución ao risco de cada un dos factores implicados neste. 
• Interpretación e manexo de mapas de riscos. 
• Aplicación das medidas de predición e prevención a situacións de riscos concretos. 
• Busca de relacións e achega de argumentos sobre as razóns do agravamento dos danos de-
rivados dalgún risco debido a determinadas accións humanas. 
 
Actitudes 
• Valoración crítica sobre a necesidade dos recursos utilizados na nosa vida diaria e reflexión 
sobre os gastos superfluos e sobre os custos ocultos. Asunción de actitudes persoais que im-
pliquen un aforro de recursos. 
• Proposta dunha serie de medidas tendentes á mellora das relacións Humanidade - Natureza. 
 
• Valoración da importancia do punto de vista de que o sistema económico está incluído no 
ecolóxico e que non é independente del. 
• Valoración da necesidade da existencia dunha serie de leis e de acordos internacionais ten-
dentes a mellorar as condicións ambientais de toda a Humanidade. 
• Comprender a necesidade de asumir unha serie de posturas de respecto a leis e acordos so-
bre o futuro do Planeta. 
• Valoración da importancia da detección de indicadores PER e da inclusión da toma de deci-
sións en diferentes modelos de explotación de recursos. 
• Toma de conciencia sobre o significado da nosa Pegada Ecolóxica sobre o planeta Terra. 
• Fomento de actitude crítica encamiñada a evitar, no posible, as situacións de risco derivadas 
dos modos de vida perigosos. 
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• Valoración da necesidade dunha planificación do territorio e unha lexislación determinadas 
que contribúan a paliar os riscos. 
• Coñecemento e aplicación a casos concretos das actitudes que ha de seguir a cidadanía en 
cada risco concreto. 
• Valoración da necesidade das accións persoais e comunitarias para a defensa do medio. 
• Recoñecemento da necesidade de políticas ambientais axeitadas que promovan unha con-
ciencia ambiental cidadá. 
• Toma de conciencia sobre o consumo de determinados produtos que ocasionen unha deterio-
ración do ambiente ou que impliquen sobreexplotación de recursos en calquera das fases do 
seu ciclo de vida. 
• Fomento dun espírito crítico cara a determinadas actitudes políticas e sociais, relacionadas 
con temas ambientais. 
 
Unidade 3. As novas tecnoloxías na investigación do medio 
 
Conceptos 
• Descrición das novas tecnoloxías aplicadas ao estudio do medio. 
• Sistemas informáticos e simulación ambiental. 
• Análise dos modelos World-2 e World-3. 
• Coñecementos básicos dos compoñentes dun sistema de teledetección: sensor, radiacións 
electromagnéticas e tipos de imaxes. 
• Enumeración das aplicacións prácticas da teledetección nos estudios do medio. 
• Distinción entre os diferentes tipos de resolución dun sensor: espacial, temporal, radiométrica 
e espectral. 
• Comprensión dos mecanismos básicos das imaxes RGB e das principais formas de tomar 
imaxes. 
• Diferenciación entre os sensores microondas e os de varrido multiespectral. 
• Os GPS. 
• Os Sistemas de Información Xeográfica (SIX). 
 
• Sistemas telemáticas de cooperación internacional. 
 
Procedementos 
• Planificación dunha investigación sobre os cambios de usos do territorio nunha zona concreta. 
• Interpretación de gráficas sobre distintos escenarios dos Modelos do Mundo. 
• Interpretación de fotografías de satélite RGB, dedución das técnicas utilizadas e das súas 
principais aplicacións en materia de medio. 
• Aplicación e diferenciación das principais unidades radiométricas. 
• Interpretación de imaxes de microondas. 
• Interpretación de imaxes tomadas por radar: estereoscópicas, anaglíficas e de interferometría. 
• Identificación e interpretación de imaxes de satélite nas que se inclúan indicadores de riscos 
ou impactos. 
• Interpretación dun SIX e valoración da súa importancia. 
• Análise e valoración dos principais sistemas meteorolóxicos de cooperación internacional. 
 
Actitudes 
• Valoración da necesidade das accións persoais e comunitarias para a defensa do medio. 
• Recoñecemento da necesidade de políticas ambientais axeitadas que promovan unha con-
ciencia ambiental cidadá. 
• Toma de conciencia sobre o consumo de determinados produtos que ocasionen unha deterio-
ración do ambiente ou que impliquen sobreexplotación de recursos en calquera das fases do 
seu ciclo de vida. 
• Fomento dun espírito crítico cara a determinadas actitudes políticas e sociais, relacionadas 
con temas ambientais. 
• Valoración da importancia da aplicación das novas tecnoloxías nos estudios ambientais. 
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• Recoñecemento da importancia das novas tecnoloxías para a cooperación intencional e valo-
ración da súa utilidade práctica como medida de axuda e apoio aos países menos favorecidos 
economicamente. 
 
Criterios de avaliación do Bloque I (Unidades 1, 2 e 3) 
• Interpretar e deseñar modelos ambientais do tipo «caixa negra» indicando as características 
que os definen, valorando a súa eficiencia e sendo capaces de deducir as diferenzas existentes 
entre estes e a realidade (deriva do criterio de avaliación número 1). 
• Identificar as relacións causais simples e os bucles de realimentación que relacionan entre si 
as variables dun modelo referido a algún dos principais problemas ambientais, como o crece-
mento da poboación, a regulación do clima planetario ou a evolución das relacións Humanida-
de/Natureza, sendo capaces de interpretalos, deducindo unha serie de consecuencias encade-
adas derivadas de calquera cambio nalgún dos parámetros (deriva do criterio de avaliación 
número 1). 
 
• Investigar as fontes de enerxía utilizadas pola Humanidade ao longo da súa historia, avalian-
do a súa rendibilidade pasada e presente e a súa tendencia futura (deriva do criterio de avalia-
ción número 7). 
• Diferenciar, dende a óptica sistémica, entre un modelo de desenvolvemento que propicie a 
explotación incontrolada e outro que avogue por un modelo de desenvolvemento sostible (deri-
va dos criterios de avaliación números 1 e 15). 
• Propoñer unha serie de medidas encamiñadas a paliar os problemas derivados dos cambios 
ambientais ou da explotación incontrolada dos recursos (deriva do criterio de avaliación número 
9). 
• Situar correctamente na escala do tempo xeolóxico os cambios ambientais de orixe natural 
acaecidos ao longo da historia do planeta e comparalos cos que teñen a súa orixe nas activi-
dades humanas (criterio de avaliación número 2). 
• Explicar as limitacións que presenta o sistema económico illado e resaltar os principios bási-
cos para a súa inclusión dentro do sistema ecolóxico (deriva do criterio de avaliación número 
1). 
• Diferenciar ante un problema ambiental os argumentos de explotación incontrolada e os de 
desenvolvemento sostible (deriva do criterio de avaliación número 15). 
• Detectar e sinalar os gastos ocultos dun produto, explicando as repercusións ambientais que 
pode orixinar (deriva dos criterios de avaliación números 1 e 9). 
• Coñecer os mecanismos básicos das modernas técnicas de teledetección e telemática e sina-
lar as súas principais aplicacións no estudio e a mellora do medio e para previr, predicir e valo-
rar os riscos (deriva do criterio de avaliación número 3). 
• Avaliar un risco concreto en función dos factores que o condicionan, achegando unha serie de 
medidas axeitadas para reducilos, sempre que sexa posible (deriva dos criterios de avaliación 
números 4 e 9). 
• Realizar un informe sobre riscos, a partir de noticias da prensa, indicando algunhas medidas 
para a súa predición ou prevención (deriva do criterio de avaliación número 4). 
• Propoñer unha serie de medidas de tipo comunitario que poida seguir a cidadanía encamiña-
das a mitigar os riscos xeolóxicos e a evitar os derivados dos modos de vida perigosos (deriva 
do criterio de avaliación número 15). 
 
Bloque II. Biosfera (Unidades 4 e 5) 
 
Obxectivos didácticos do Bloque II 
• Interpretar e elaborar figuras ou gráficas sobre cadeas, redes e pirámides tróficas. 
• Sinalar a importancia do reciclado de nutrientes. 
• Aplicar a regra do dez por cento. 
• Avaliar a eficiencia dos ecosistemas. 
• Explicar as diferenzas de produtividade dos diversos ecosistemas continentais e oceánicos. 
• Deseñar e simular, de xeito non formal, diversos modelos de autorregulación da comunidade. 
• Valorar a importancia de preservar a biodiversidade. 
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• Recoñecer, criticar e achegar alternativas ás alteracións producidas polo home nos ecosiste-
mas e nos ciclos bioxeoquímicos. 
 
Unidade 4. Circulación de materia e enerxía na biosfera 
 
Conceptos 
• Definicións básicas. 
• Relacións tróficas. 
• O fluxo de enerxía. 
• O reciclado de materia. 
• Parámetros tróficos. 
• Bioacumulación. 
• Pirámides ecolóxicas. 
• Factores limitantes da produción primaria. 
• Ciclos Bioxeoquímicos. 
 
Procedementos 
• Interpretación e elaboración de figuras ou gráficas sobre cadeas, redes e pirámides tróficas. 
• Análise da importancia do reciclado de nutrientes para o funcionamento do sistema Terra. 
• Aplicación a casos concretos da «regra do dez por cento». 
• Avaliación da eficiencia ecolóxica en distintos ecosistemas ou niveis tróficos. 
• Análise dos factores limitantes da produción primaria e da necesidade das enerxías externas 
naturais e artificiais para evitalos. 
• Comparación entre a produción primaria dos diversos ecosistemas continentais e oceánicos 
terrestres. 
• Análise da importancia do bo funcionamento dos ciclos bioxeoquímicos, así como as súas 
consecuencias para o bo funcionamento do sistema Terra. 
• Dedución das consecuencias ambientais derivadas da intervención humana sobre os ciclos 
bioxeoquímicos. 
 
Actitudes 
• Valoración da importancia de preservar a biodiversidade. 
• Comprender a necesidade de respecto á Natureza para evitar as posibles deterioracións, tan-
to a nivel individual coma a escala local. 
• Adopción dunha actitude crítica e busca de solucións alternativas ás alteracións producidas 
pola Humanidade sobre os ecosistemas e ciclos de materia. 
 
Unidade 5. Organización e diversidade da biosfera 
 
Conceptos 
• Autorregulación das poboacións. 
• Autorregulación da comunidade. 
 
• Biodiversidade. 
• Sucesión ecolóxica e concepto de madureza. 
• Algunhas regresións provocadas pola Humanidade. 
• Principais biomas terrestres. 
 
Procedementos 
• Deseño e simulación de diversos modelos representativos das relacións entre os seres vivos 
que constitúen a biocenose. 
• Detección das intervencións humanas que poñen en perigo a autorregulación da comunidade 
dun ecosistema. 
• Enumeración dunha serie de consecuencias encadeadas resultantes dalgunha alteración hu-
mana dos ecosistemas. 
• Aplicación a casos prácticos do significado da competencia e de nicho ecolóxico. 
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• Detección dos impactos máis frecuentes que poñen en perigo a biodiversidade dun ecosiste-
ma concreto e exposición de medidas para a súa preservación. 
• Interpretación de gráficas sobre o Índice do Planeta Vivente. 
• Interpretación de gráficas sobre os incendios forestais, deducindo as causas que os orixinan e 
propoñendo as medidas máis axeitadas para facelos fronte. 
• Análise da importancia do cumprimento do convenio CITES e aplicación a casos concretos de 
especies ameazadas no noso país. 
• Interpretación e aplicación a casos concretos da lexislación básica sobre a protección da flora 
e a fauna. 
 
Actitudes 
• Valoración da importancia de preservar a biodiversidade e da necesidade de aplicar as medi-
das axeitadas para preservala. 
• Comprender a necesidade de respecto á Natureza para evitar as posibles deterioracións tanto 
a nivel individual coma a escala local. 
• Valoración da necesidade de protexer as zonas de alto valor ecolóxico e daqueles hábitats 
nos que existen especies ameazadas de extinción e valoración da importancia da súa conser-
vación. 
• Adopción dunha actitude crítica e busca de solucións alternativas ás alteracións producidas 
pola Humanidade sobre os ecosistemas e ciclos de materia. 
 
Criterios de avaliación do Bloque II (Unidades 4 e 5) 
• Explicar, a partir da dinámica de sistemas, o funcionamento natural da comunidade dun eco-
sistema e algunhas repercusións ambientais da acción humana sobre ela (deriva do criterio de 
avaliación número 1). 
• Enumerar unha serie de repercusións en cadea derivadas da alteración dos ciclos bioxeoquí-
micos por acción humana (deriva dos criterios de avaliación 1 e 11). 
• Explicar en cadeas tróficas terrestres e acuáticas como se produce o fluxo de enerxía e o 
rendemento enerxético de cada nivel, deducindo os factores que limitan o devandito rendemen-
to e as consecuencias prácticas, que deben terse en conta para o aproveitamento dos recursos 
da biosfera (deriva do criterio de avaliación número 13). 
• Indicar e valorar as repercusións da progresiva perda de biodiversidade, enumerando algu-
nhas novas alternativas para a súa preservación (deriva do criterio de avaliación número 12). 
• Propoñer unha serie de medidas de tipo comunitario que poida seguir a cidadanía encamiña-
das a aproveitar mellor os recursos da biosfera (alimentos, biodiversidade) a diminuír os impac-
tos que provocan regresións, a mitigar os riscos como a perda da biodiversidade ou a contami-
nación por bioacumulación e a conseguir un medio máis saudable (deriva dos criterios de ava-
liación 11, 12 e 15). 
 
Bloque III. Xeosfera (Unidades 6 e 7) 
 
Obxectivos didácticos do Bloque III 
• Observar o funcionamento dinámico da xeosfera como un sistema con dúas entradas de 
enerxía e analizar os fluxos de enerxía e os ciclos de materia implicados nos procesos xeolóxi-
cos internos e externos. 
• Entender a relación existente entre os procesos naturais e os riscos xeolóxicos. 
• Localizar xeograficamente os lugares sometidos a riscos sísmicos ou volcánicos e emitir hipó-
tese sobre as súas causas probables. 
• Determinar os diferentes factores de risco e valorar a influencia de cada un deles na súa in-
tensificación. 
• Recoller e analizar datos, interpretar mapas de risco e planificar o uso do territorio. 
• Recoñecer e aplicar os métodos de predición e prevención para un risco concreto. 
• Recoñecer, analizar e avaliar o papel desempeñado pola Humanidade na indución ou na in-
tensificación dos riscos xeolóxicos de orixe interna (volcáns e terremotos) e externo (movemen-
tos de abas, aludes, arxilas expansivas, subsidencias e colapsos, inundacións e riscos deriva-
dos da alteración dos procesos de erosión/sedimentación). 
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• Investigar e avaliar os riscos máis frecuentes no lugar onde habitas, analizando os factores 
condicionantes de tipo litolóxico, topográfico, climatolóxico, biolóxico e inducidos pola acción 
humana. 
• Elaborar e asumir unha serie de medidas axeitadas para mitigar determinados danos. 
• Interpretar imaxes de satélite nas que se recollan os efectos causados no terreo polos distin-
tos tipos de risco xeolóxico. 
 
Unidade 6. Xeosfera e riscos xeolóxicos internos 
 
Conceptos 
• Dinámica da xeosfera como un sistema con dúas entradas de enerxía. 
• Ciclo de materia e fluxo de enerxía nos procesos xeolóxicos internos e externos. 
• Diferenciación entre os procesos xeolóxicos externos e internos. 
• Distinción entre os procesos xeolóxicos lentos e os paroxísmicos. 
• O ciclo litolóxico e a tectónica global. 
• Clasificación dos principais riscos xeolóxicos. 
• Áreas de risco en España e no mundo. 
• Riscos volcánicos. Orixe e distribución xeográfica. Estudio dos diferentes edificios e de erup-
cións volcánicas. Tipos de materiais emitidos e perigosidade destes. Perigos derivados do vul-
canismo. Métodos de predición e prevención dos riscos volcánicos. 
• Riscos sísmicos. Causas dos sismos e a súa distribución xeográfica. 
• Medida dos sismos. Danos orixinados polos sismos. 
• Métodos de predición e prevención. 
 
Procedementos 
• Análise das diferentes formas de manifestación de enerxía terrestre a escala espacial ou tem-
poral e das repercusións da acción humana sobre a dinámica natural. 
• Repaso da tectónica de placas e aplicación á distribución xeográfica de volcáns e terremotos. 
• Elaboración de esquemas ou mapas conceptuais que expresen as transferencias de materia 
e enerxía nos procesos internos e externos. • Análise e comparación da enerxía liberada entre 
un proceso xeolóxico interno (os terremotos), o consumo enerxético mundial durante un ano e 
a enerxía liberada pola detonación simultánea de todo o arsenal atómico. 
 
Actitudes 
• Asunción do feito de que os riscos xeolóxicos forman parte natural da dinámica activa do Pla-
neta. 
• Fomento de actitude crítica encamiñada a evitar, no posible, as situacións de risco derivadas 
dos modos de vida perigosos. 
• Valoración da necesidade dunha planificación do territorio e unha lexislación determinada que 
contribúan a paliar os riscos. 
• Coñecemento e aplicación a casos concretos das actitudes que ha de seguir a cidadanía en 
cada risco concreto. 
 
Unidade 7. Riscos xeolóxicos externos 
 
Conceptos 
• Riscos xeomorfolóxicos naturais e inducidos. Movementos gravitacionais de abas: factores 
condicionantes e desencadenantes; tipos; métodos de predición, prevención e corrección. Pre-
vención e corrección de aludes. Subsidencias e colapsos: definición e métodos empregados 
para facelos fronte. Chans expansivos: métodos de prevención, detección e corrección. As 
inundacións: causas; diferenciación entre as inundacións fluviais e torrenciais; análise das ca-
racterísticas que as agravan; métodos de predición e prevención. 
• Riscos mixtos. Riscos derivados da alteración dos procesos de erosión/sedimentación conti-
nental e costeira. Métodos de detección, prevención e corrección. 
• Análise da lexislación básica existente en España sobre os riscos derivados da ocupación das 
canles fluviais e das zonas costeiras. 

178 



 

 
Procedementos 
• Observación, análise e elaboración de conclusións a partir de debuxos ou fotografías sobre as 
relacións existentes entre determinadas estruturas xeolóxicas e os riscos derivados delas. 
• Recoñecemento en fotografías ou saídas ao campo das pegadas deixadas no terreo polos 
diferentes procesos xeolóxicos. 
• Consulta bibliográfica e de prensa diaria relacionada con noticias sobre os riscos máis co-
múns existentes no noso país. 
• Interpretación e manexo de mapas de riscos e distinción entre a contribución ao risco de cada 
un dos factores de risco implicados nel. 
• Aplicación das medidas de predición e prevención a situacións de riscos concretos. 
• Busca de relacións e achega de argumentos sobre as razóns do agravamento dos danos de-
rivados dalgún risco debido a determinadas accións humanas. 
 
Actitudes 
• Asunción do feito de que os riscos xeolóxicos forman parte natural da dinámica activa do Pla-
neta. 
• Fomento de actitude crítica encamiñada a evitar, no posible, as situacións de risco derivadas 
dos modos de vida perigosos. 
• Valoración da necesidade dunha planificación do territorio e unha lexislación determinadas 
que contribúan a paliar os riscos. 
• Coñecemento e aplicación a casos concretos das actitudes que ha de seguir a cidadanía en 
cada risco concreto. 
 
Criterios de avaliación do Bloque III (Unidades 6 e 7) 
• Explicar algunhas repercusións derivadas das alteracións debidas a intervencións humanas 
sobre a dinámica natural dos procesos xeolóxicos (deriva do criterio de avaliación número 1). 
• Relacionar as interaccións enerxéticas entre as distintas capas do interior terrestre cos riscos 
derivados de volcáns e terremotos (deriva do criterio de avaliación número 7). 
• Comparar o tempo de duración dos procesos xeolóxicos naturais lentos cos paroxísmicos 
(deriva do criterio de avaliación número 2). 
• Avaliar un risco concreto en función dos factores que o condicionan, achegando unha serie de 
medidas axeitadas para reducilos, sempre que sexa posible (deriva dos criterios de avaliación 
números 7 e 9). 
• Planificar unha investigación para avaliar os riscos máis frecuentes que pode sufrir unha zona 
xeográfica do noso país, tendo en conta as súas características climáticas, litolóxicas, estrutu-
rais e as debidas ao impacto humano (deriva do criterio de avaliación número 7). 
• Realizar un informe sobre riscos, a partir de noticias da prensa, indicando algunhas medidas 
para a súa predición ou prevención (deriva do criterio de avaliación número 7). 
• Propoñer unha serie de medidas de tipo comunitario que poida seguir a cidadanía encamiña-
das a mitigar os riscos xeolóxicos e a evitar os derivados dos modos de vida perigosos (deriva 
do criterio de avaliación número 15). 
• Utilizar modernas técnicas de teledetección e telemática para previr, predicir e valorar os ris-
cos derivados dos procesos xeolóxicos internos e externos do planeta (deriva do criterio de 
avaliación número 3). 
 
Bloque IV. Capas fluídas ( Unidades 8, 9,10 e 11) 
 
Obxectivos didácticos do Bloque IV 
• Enumerar as distintas fases das que consta o ciclo da auga, sinalando algunhas repercusións 
sobre este de determinadas actividades humanas. 
• Explicar o significado da atmosfera como filtro protector das radiacións solares e como amor-
tecedora da temperatura terrestre. 
• Determinar as condicións atmosféricas de estabilidade e inestabilidade e explicar as súas 
repercusións sobre a dispersión da contaminación. 
• Explicar con claridade o proceso de formación dos diferentes tipos de precipitacións. 
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• Interpretar mapas do tempo. 
• Analizar as características climáticas que supoñen un risco no noso país e o mundo. 
• Explicar o papel da hidrosfera como reguladora e amortecedora do clima terrestre. 
• Explicar as repercusións climáticas de O NENO e da NAO. 
• Representar e investigar as causas da existencia dos diversos climas na Terra. 
• Consultar, debater e interpretar os diferentes cambios climáticos pasados presentes e futuros. 
• Aplicar os acordos de Kioto a noticias da prensa, sinalando os mecanismos de flexibilidade e 
analizando o seguimento actual dos devanditos acordos. 
• Utilizar técnicas diversas, fisicoquímicas e biolóxicas, para a detección da contaminación do 
aire e da auga. 
• Interpretar a partir de mapas as condicións meteorolóxicas e topográficas que propician ou 
evitan o acumulo de contaminantes atmosféricos. 
• Elaborar esquemas ou informes sobre as distintas fases de depuración natural ou artificial da 
auga ou do aire. 
• Manexar gráficos e esquemas para explicar as funcións da atmosfera e da hidrosfera. 
• Recoller datos, investigar e elaborar informes relacionados con noticias da prensa sobre a 
problemática relacionada coas capas fluídas e sobre os seus efectos para a saúde das perso-
as, seres vivos ou materiais. 
• Buscar e comentar algunhas leis ou decretos básicos sobre a contaminación do aire e da au-
ga. 
• Valorar a necesidade de cumprir medidas encamiñadas a reducir a contaminación da auga e 
aire. 
 
Unidade 8. Dinámica das masas fluídas 
 
Conceptos 
• Funcionamento das capas fluídas e a máquina climática. 
• O ciclo da auga. 
• A atmosfera: composición e propiedades. 
• Funcións da atmosfera: balance de radiación solar (o efecto invernadoiro natural) e a atmosfe-
ra como filtro protector (a ozonosfera). 
• Dinámica atmosférica local: conceptos e principais parámetros. 
• Dinámica vertical da atmosfera. Condicións de estabilidade e inestabilidade atmosférica. 
• A dinámica atmosférica global: efecto de Coriolis e circulación xeral da atmosfera. 
• A hidrosfera e o seu papel na regulación do clima. As brisas mariñas. 
• Correntes oceánicas superficiais e profundas. 
• O océano global: a fita transportadora e o fenómeno de El Neno. 
 
Procedementos 
• Manexo de gráficos e esquemas para explicar as funcións da atmosfera e hidrosfera. 
• Interpretación de táboas de datos e gráficos sobre o ciclo da auga, a súa distribución global e 
dedución das alteracións causadas pola acción humana. 
• Interpretación de datos para o cálculo do balance enerxético superficie terrestre-atmosfera a 
partir dos datos da enerxía solar incidente e a porcentaxe de calor emitida pola superficie te-
rrestre que retorna cara a ela (efecto invernadoiro). 
• Interpretación de gráficas sobre os diferentes tipos de gradientes verticais e dedución a partir 
destas das condicións atmosféricas existentes e da súa capacidade de dispersar os contami-
nantes. 
• Interpretación das condicións meteorolóxicas e topográficas que propicien ou eviten o acumu-
lo de contaminantes atmosféricos. 
• Análise da distribución no planeta dos diferentes tipos de ventos e dedución da súa dirección, 
tendo en conta o efecto de Coriolis. 
• Analizar e describir a repercusión sobre o clima das distintas correntes oceánicas. 
• Detectar e valorar as repercusións do El Neno e de La Nena sobre o clima das distintas re-
xións do planeta. 
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Actitudes 
• Valoración da necesidade de cumprimento, por parte da cidadanía, das normas para reducir a 
emisión de gases de efecto invernadoiro encamiñadas a evitar o quentamento xeneralizado do 
planeta. 
• Toma de conciencia da importancia da atmosfera e da hidrosfera polas súas funcións protec-
toras e reguladoras indutoras da existencia de vida. 
• Actitude crítica respecto ás actividades humanas que orixinan un aumento das emisións de 
dióxido de carbono á atmosfera. 
 
 
Unidade 9. Estudio do clima 
 
Conceptos 
• Funcionamento das capas fluídas e a máquina climática. 
• O ciclo da auga. 
• A atmosfera: composición e propiedades. 
• Funcións da atmosfera: balance de radiación solar (o efecto invernadoiro natural) e a atmosfe-
ra como filtro protector (a ozonosfera). 
• Dinámica atmosférica local: conceptos e principais parámetros. 
• Dinámica vertical da atmosfera. Condicións de estabilidade e inestabilidade atmosférica. 
• A dinámica atmosférica global: efecto de Coriolis e circulación xeral da atmosfera. 
• A hidrosfera e o seu papel na regulación do clima. As brisas mariñas. Correntes oceánicas 
superficiais e profundas. 
• O océano global: a fita transportadora e o fenómeno de El Neno. 
 
Procedementos 
• Manexo de gráficos e esquemas para explicar as funcións da atmosfera e hidrosfera. 
• Interpretación de táboas de datos e gráficos sobre o ciclo da auga, a súa distribución global e 
dedución das alteracións causadas pola acción humana. 
• Interpretación de datos para o cálculo do balance enerxético superficie terrestre-atmosfera a 
partir dos datos da enerxía solar incidente e a porcentaxe de calor emitida pola superficie te-
rrestre que retorna cara a ela (efecto invernadoiro). 
• Interpretación de gráficas sobre os diferentes tipos de gradientes verticais e dedución a partir 
destas das condicións atmosféricas existentes e da súa capacidade de dispersar os contami-
nantes. 
• Interpretación das condicións meteorolóxicas e topográficas que propicien ou eviten o acumu-
lo de contaminantes atmosféricos. 
• Análise da distribución no planeta dos diferentes tipos de ventos e dedución da súa dirección, 
tendo en conta o efecto de Coriolis. 
• Analizar e describir a repercusión sobre o clima das distintas correntes oceánicas. 
• Detectar e valorar as repercusións do El Neno e de La Nena sobre o clima das distintas re-
xións do planeta. 
 
Actitudes 
• Valoración da necesidade de cumprimento, por parte da cidadanía, das normas para reducir a 
emisión de gases de efecto invernadoiro encamiñadas a evitar o quentamento xeneralizado do 
planeta. 
• Toma de conciencia da importancia da atmosfera e da hidrosfera polas súas funcións protec-
toras e reguladoras indutoras da existencia de vida. 
• Actitude crítica respecto ás actividades humanas que orixinan un aumento das emisións de 
dióxido de carbono á atmosfera. 
 
 
Unidade 10. Contaminación atmosférica 
 
Conceptos 
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• A contaminación atmosférica. 
• Fontes de contaminación do aire. 
• Tipos de contaminantes. Substancias químicas. Formas de enerxía. 
• Dispersión dos contaminantes. 
• Efectos da contaminación do aire. Smog. Chuvia ácida. Burato na capa de ozono. 
• A calidade do aire. Vixilancia da calidade do aire. Medidas de prevención e corrección. 
• Contaminación acústica. Orixe e fontes produtoras de ruído. 
• Efectos da contaminación acústica. 
• Solucións fronte á contaminación acústica. 
• A contaminación lumínica. Formas e fontes de contaminación lumínica. Efectos e solucións 
fronte á este problema. 
 
Procedementos 
• Manexo de información sobre causas e axentes máis frecuentes da contaminación do aire e 
acústica. A contaminación lumínica. 
• Identificación de situacións meteorolóxicas, topográficas, en diferentes zonas e a súa relación 
co grao de contaminación do aire. 
• Utilización de técnicas biolóxicas para a determinación da calidade do aire. 
• Investigación sobre os efectos que provoca sobre a saúde humana a contaminación do aire e 
a acústica. 
• Utilización das novas tecnoloxías na busca de información para realizar pequenas investiga-
cións relativas á contaminación atmosférica. 
• Lectura de artigos divulgativos acerca da problemática da contaminación atmosférica e a súa 
análise posterior en pequenos grupos. 
 
Actitudes 
• Valoración da contribución dunha atmosfera limpa e sen ruídos a unha mellor calidade de 
vida. 
• Adopción dunha actitude de participación e aceptación de accións encamiñadas ao mante-
mento dun aire máis limpo e sen ruídos. 
• Valoración crítica das medidas propostas a nivel local, nacional e internacional en relación cos 
problemas xerados pola contaminación do aire, acústica e lumínica. 
 
Unidade 11. Contaminación das augas 
 
Conceptos 
• Contaminación da auga. 
• Orixe e tipos de contaminación. 
• Factores e nivel de contaminación. 
• Contaminantes da auga e os seus efectos. Contaminantes físicos, químicos 
e biolóxicos. 
• Efectos xerais da contaminación da auga. A contaminación de ríos e lagos, eutrofización. A 
contaminación de augas subterráneas. A contaminación da auga do mar. 
• A calidade da auga. Parámetros e índices compostos. 
• Sistemas de tratamento da auga para o consumo. Potabilización. 
• Depuración das augas. Autodepuración das augas. 
• Sistemas de depuración de augas residuais. Depuración natural ou branda e depuración tec-
nolóxica ou dura. 
• Control e protección da calidade da auga. 
 
Procedementos 
• Manexo de información sobre causas, contaminantes da auga e efectos que ocasionan. 
• Interpretación de esquemas, táboas de datos e gráficas dos efectos dos contaminantes da 
auga. 
• Realización de diagramas causais que reflictan diversos efectos da contaminación das augas. 
• Análise da calidade da auga utilizando técnicas químicas e biolóxicas sinxelas. 
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• Investigación sobre os efectos na saúde ocasionados pola contaminación da auga. 
• Interpretación dalgúns artigos da lexislación española relativos á calidade da auga e o seu 
control. 
• Identificación e interpretación mediante esquemas das fases de depuración das augas resi-
duais. 
 
Actitudes 
• Rexeitamento de comportamentos, tanto en persoas coma na industria, que levan a unha di-
minución da calidade da auga e que hipotecan o seu uso. 
• Adopción de actitudes que leven a unha menor contaminación das augas. 
• Recoñecemento da necesidade de adoptar medidas a nivel familiar, local, administrativo, na-
cional e global para preservar a calidade da auga. 
 
Criterios de avaliación do Bloque IV ( Unidades 8, 9,10 e 11) 
Unidade 8 
• Explicar algunhas das repercusións sobre a natureza derivadas das alteracións provocadas 
polo home nos ciclos dos gases produtores de efecto invernadoiro (deriva do criterio de avalia-
ción número 1). 
• Explicar as interrelacións entre os sistemas fluídos externos da Terra, orixe, estrutura e in-
fluencia sobre os demais sistemas, especialmente o humano (criterios de avaliación números 1 
e 3). 
• Indicar algunhas variables da dinámica atmosférica vertical que inciden na capacidade difuso-
ra da atmosfera, razoando, en consecuencia, cáles son algunhas condicións que provocan ma-
ior perigo de contaminación e distinguir as diferenzas da química ambiental nas diversas capas 
atmosféricas (deriva do criterio de avaliación número 3). 
Unidade 9 
• Investigar as causas e avaliar os riscos climáticos máis frecuentes no noso país (deriva dos 
criterios de avaliación números 7 e 15). 
• Propoñer unha serie de medidas de tipo comunitario que poida seguir a cidadanía, encamiña-
das a diminuír as emisións de gases de efecto invernadoiro (deriva do criterio de avaliación 
número 15). 
• Indicar a importancia que teñen para a dinámica das masas fluídas os cambios de tipo natu-
ral: a distribución de terras e mares, os fenómenos volcánicos, os impactos de meteoritos, as 
variacións da radiación incidente, deducindo as súas repercusións sobre o clima (deriva do 
criterio de avaliación número 2). 
• Utilizar modernas técnicas de teledetección e telemática para previr e predicir o clima, riscos 
asociados ao mesmo e outros problemas ambientais relacionados coas capas fluídas (deriva 
do criterio de avaliación número 3). 
Unidade 10 
• Explicar as causas e as repercusións da contaminación do aire, a contaminación acústica e a 
contaminación lumínica (deriva do criterio de avaliación número 5). 
• Indicar os factores que inciden na capacidade da atmosfera para difundir contaminantes, ra-
zoando cáles son as características das emisións, as condicións atmosféricas e as característi-
cas xeográficas e topográficas que poden provocar un aumento da contaminación atmosférica 
(deriva do criterio de avaliación número 5). 
• Propoñer medidas encamiñadas a diminuír os impactos orixinados sobre a atmosfera e con-
seguir un medio máis saudable (deriva do criterio de avaliación número 15). 
• Describir os diferentes efectos locais, rexionais e globais, indicando causas e consecuencias, 
ocasionados pola contaminación do aire (deriva do criterio de avaliación número 5). 
• Deducir a partir dun mapa de risco o grao de contaminación acústica dunha zona, indicando 
as súas causas, valorando as posibles repercusións sobre a saúde e propoñendo medidas pre-
ventivas e correctoras ao devandito problema ambiental (deriva dos criterios de avaliación nú-
meros 5 e 15). 
Unidade 11 
• Explicar causas e repercusións da contaminación das augas (deriva do criterio de avaliación 
número 6). 
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• Indicar as diferentes orixes da contaminación das augas, así como os contaminantes máis 
frecuentes (deriva dos criterios de avaliación números 6 e 9). 
• Indicar aqueles factores que inflúen de forma positiva ou negativa nos niveis de contamina-
ción das augas superficiais e subterráneas (deriva dos criterios de avaliación números 6 e 9). 
• Describir a partir de esquemas, debuxos ou diagramas, as etapas do proceso de eutrofización 
das augas (deriva do criterio de avaliación número 6). 
• Explicar mediante esquemas as fases da depuración das augas residuais urbanas e do trata-
mento das augas para o seu consumo (deriva do criterio de avaliación número 6). 
• Explicar as repercusións da contaminación das augas e propoñer medidas encamiñadas a 
evitala ou mitigar os seus efectos (deriva do criterio de avaliación número 6). 
• Utilizar técnicas químicas e biolóxicas sinxelas para detectar o grao de contaminación presen-
te na auga, valorando o nivel de adecuación para o desenvolvemento da vida e consumo hu-
mano (deriva do criterio de avaliación número 6). 
• Utilizar modernas técnicas de teledetección e telemática para detectar e previr a contamina-
ción da auga de ríos e mares (deriva do criterio de avaliación número 3). 
 
Bloque V. Recursos e usos (Unidades 12, 13 e 14) 
 
Obxectivos didácticos do Bloque V 
• Elaborar esquemas ou mapas conceptuais sobre os recursos e os seus tipos, sacando con-
clusións sobre o uso sostible de cada un deles. 
• Construír e interpretar diagramas causais ou gráficas sobre as causas e as consecuencias da 
insostibilidade ecolóxica e económica da explotación de todo tipo de recursos. 
• Manexar técnicas de detección do grao de erosión do chan a partir de datos meteorolóxicos, 
táboas de erosionabilidade, fotografías ou outros sinais indicadores do grao de erosión do 
chan. 
• Recoller datos e elaborar informes sobre o estado actual, os seus principais usos e a distribu-
ción xeográfica dos recursos forestais, agrícolas, gandeiros e pesqueiros ao longo e ancho do 
Globo. 
• Sinalar os principais impactos aos que se ven sometidos os ecosistemas continentais, oceá-
nicos e os marxinais costeiros, a consecuencia da explotación dos recursos e determinar a im-
portancia ecolóxica, económica e social da súa conservación. 
• Manexar e analizar gráficos e táboas de datos comparativos sobre a evolución do consumo 
enerxético e de minerais en España e no mundo. 
• Avaliar os impactos derivados da extracción, transporte e consumo dos recursos enerxéticos 
e minerais. 
• Comparar as vantaxes e inconvenientes do uso das fontes enerxéticas tradicionais conven-
cionais coas alternativas. 
• Recompilar datos e elaborar pautas sobre medidas de aforro enerxético. 
• Planificar e avaliar a situación dos recursos hídricos dunha zona concreta, a partir dos datos 
do ciclo da auga, aplicando medidas encamiñadas a aumentar os devanditos recursos e outras 
medidas como a reutilización de auga. 
 
Unidade 12. Recursos da biosfera 
 
Conceptos 
• O chan como recurso. Definición e importancia. Composición e estrutura. 
• Proceso de formación dun chan. 
• Clasificación dos chans. 
• A erosión do chan (grao, métodos de detección, avaliación e prevención). Control e recupera-
ción de zonas erosionadas. 
• Desertización e desertización. 
• Erosión e desertización en España. 
• Recursos forestais. Os beneficios do bosque. Uso sostible dos bosques. 
• Recursos agrícolas e gandeiros. Evolución histórica. Estilos actuais.  Recomendacións para 
unha agricultura sostible. 
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• Recursos dos ecosistemas mariños e costeiros. Impactos sobre as zonas costeiras: as bioin-
vasións. A pesca: tipos, problemas e recomendacións para unha pesca sostible. A acuicultura. 
• A degradación dos ecosistemas marxinais vitais: mangares e arrecifes de coral, principais 
agresións, solucións. 
• Impactos sobre as zonas costeiras. 
• Arrecifes e mangares: a súa explotación abusiva. 
 
Procedementos 
• Elaboración de esquemas ou mapas conceptuais sobre os recursos e os seus tipos. 
• Recollida de datos e elaboración dun informe sobre o estado actual dos recursos alimenticios 
na Terra e sobre a súa repartición xeográfica. 
• Aplicar as técnicas de valoración do grao de erosión en función de determinados parámetros 
climáticos, botánicos ou topográficos. 
• Manexo de técnicas de detección do grao de erosión do chan a partir do manexo de táboas 
ou da observación, directa en fotografías ou debuxos, de sinais de tipo físico ou de tipo biolóxi-
co. 
• Comparación entre os danos producidos no chan pola deforestación en función da súa inten-
sidade e dos condicionantes climáticos. 
• Construción de modelos causais sobre as causas da deforestación e as súas consecuencias. 
• Análise dos problemas ambientais aos que se enfrontan a agricultura e a gandaría actuais. 
• Aplicación da carta do chan a casos concretos. 
• Recollida de información e elaboración de conclusións sobre o problema real da pesca en 
España e no mundo. 
• Análise e valoración da evolución da pesca en España. 
• Busca de relacións entre a riqueza pesqueira e a ocupación masiva das zonas costeiras. 
• Detección dos impactos máis frecuentes das zonas litorais de alto valor ecolóxico e daqueles 
hábitats nos que existen especies ameazadas de extinción e valoración da importancia da súa 
conservación. 
 
Actitudes 
• Desterro do apaixonamento e fomento de imparcialidade ao analizar as verdadeiras causas 
dos problemas relacionados co esgotamento de recursos. 
• Valoración da necesidade de conservar o chan, evitando accións que poidan destruílo. 
• Valoración da necesidade de promover hábitos alimentarios que respecten máis a regra do 
10%. 
 
Unidade 13. Recursos enerxéticos e minerais 
 
Conceptos 
• Definición de enerxía, medidas. 
• O uso da enerxía, calidade da enerxía, sistemas enerxéticos, rendemento e custos. 
• Fontes de enerxía convencionais: tipos, vantaxes e inconvenientes de cada unha delas. 
• Enerxías alternativas: derivadas do sol, mareomotora, xeotérmica, o hidróxeno como combus-
tible e a fusión nuclear. 
• Uso eficiente da enerxía. 
• Os recursos minerais: recursos minerais metalíferos e non metalíferos (fertilizantes e mate-
riais de construción). 
• Evolución no uso dos distintos recursos minerais. 
• O aluminio: explotación e impactos. 
• Impactos de minas e gravaras sobre o medio; lexislación. 
• Recursos enerxéticos e minerais en España. 
 
Procedementos 
• Establecemento de relacións entre a calidade da enerxía coa súa utilidade e rendemento. 
• Determinación das fases dun sistema enerxético concreto, sinalando os principais converte-
dores implicados e as perdas enerxéticas existentes. 
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• Recoñecemento e valoración dos custos ocultos dun produto. 
• Manexo de táboas nas que se expresen as principais transformacións das medidas enerxéti-
cas. 
• Manexo de táboas ou gráficas sobre o consumo enerxético, descrición da súa evolución histó-
rica e das tendencias futuras. 
• Dedución das diferenzas de consumo entre os diferentes sectores ou países e do tipo de 
enerxía utilizada en cada caso. 
• Investigación sobre o estado das fontes de enerxía tradicionais, realización de previsións so-
bre o seu esgotamento. 
• Análise e debate sobre as vantaxes e inconvenientes dos diferentes tipos de enerxía utiliza-
dos, sacando conclusións prácticas. 
• Busca de información sobre as fontes alternativas de enerxía, sinalando a súa eficiencia ou as 
súas limitacións de uso e planificación dunha serie de medidas para a súa posible implanta-
ción. 
• Deseño de auditorías ou pequenas investigacións para detectar as perdas enerxéticas domici-
liarias, elaborando unha serie de pautas para o uso eficiente da enerxía. 
• Avaliación dos impactos derivados da extracción, transporte e consumo dos recursos enerxé-
ticos e minerais. 
• Interpretación de gráficas baseadas na representación do tipo e a cantidade de recursos mi-
nerais e a súa evolución, dedución de causas e efectos e extracción de conclusións. 
• Análise da distribución xeográfica dos recursos enerxéticos e minerais do noso país a partir 
dun mapa, e dedución da súa dependencia ou independencia do exterior. 
 
Actitudes 
• Valorar a importancia da enerxía para a vida diaria. 
• Detectar os gastos ocultos dos produtos e adquirir hábitos axeitados de consumo enerxético. 
• Criticar as agresións ao medio producidas pola obtención, transporte e uso dos distintos re-
cursos enerxéticos e minerais. 
• Rexeitamento de actitudes que impliquen dilapidación e adopción de medidas que fomenten o 
aforro dos recursos enerxéticos e minerais. 
 
Unidade 14. A auga, recurso básico 
 
Conceptos 
• O ciclo da auga: balance hidrolóxico. 
• Influencia humana sobre o ciclo hidrolóxico. 
• Usos da auga: urbanos; industriais; agrícolas; enerxéticos; navegación/ocio, e ecolóxicos ou 
ambientais. 
• A xestión da auga. Planificación hidrolóxica: medidas de carácter xeral. 
• Solucións de carácter técnico. 
• Solucións de carácter político. 
• Os recursos hídricos en España e a súa xestión. O Plan Hidrolóxico Nacional. 
 
Procedementos 
• Utilización de esquemas acerca do ciclo hidrolóxico para a realización de balances hídricos e 
análise das repercusións no uso que levan consigo as intervencións humanas neste. 
• Investigación dos recursos hídricos dunha zona, realización do seu balance hidrolóxico, ela-
borando conclusións sobre o estado dos recursos hídricos da mesma e as necesidades de im-
plantar medidas para facer máis eficiente o seu uso. 
• Comparación a través de datos achegados en táboas ou gráficas dos diferentes usos a que 
se destina a auga no noso país e os usos a nivel mundial analizando as posibles diferenzas 
atopadas. 
• Realización de cálculos sinxelos, a partir dos datos sobre recursos hídricos dunha cunca, so-
bre as cantidades de auga destinada a usos urbanos, agrícolas, industriais, e achegar medidas 
encamiñadas a rendibilizar o uso desta en cada un dos tres sectores. 
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• Manexo de información sobre os custos sociais, económicos e ambientais a que daría lugar a 
aplicación de medidas de carácter técnico dentro dunha planificación hidrolóxica. 
• Utilización de táboas e outras fontes de información para a análise dos recursos hídricos en 
España e da súa xestión a través do Plan Hidrolóxico Nacional. 
• Interpretación dos distintos apartados contemplados na Carta Europea da Auga e aplicación a 
casos concretos. 
• Revisión dos obxectivos de PHN valorando os mesmos dende a óptica dun mellor aproveita-
mento dos recursos hídricos, o custo de infraestruturas previstas nel e do custo ambiental. 
 
Actitudes 
• Adopción e divulgación favorables ao aforro da auga e apoio ás iniciativas que as promovan. 
• Rexeitamento de comportamentos persoais e industriais que leven consigo unha dilapidación 
de auga. 
• Adquisición de actitudes críticas fronte ás solucións que se propoñen dende diferentes ámbi-
tos na xestión da auga. 
 
Criterios de avaliación do Bloque V (Unidades 12, 13 e 14) 
Unidade 12 
• Explicar as repercusións das alteracións provocadas pola humanidade na conservación do 
chan, dos bosques e na dispoñibilidade de recursos agroalimentarios e pesqueiros (deriva do 
criterio de avaliación número 1). 
• Determinar os beneficios que se obteñen da explotación dos recursos forestais e alimenticios 
(agrícolas, gandeiros e pesqueiros), considerando os prexuízos do seu esgotamento e os do 
impacto ambiental derivado da súa explotación (deriva do criterio de avaliación número 10). 
• Utilizar técnicas diversas para detectar o grao de erosión nunha zona concreta a partir dos 
factores que a condicionan e dos indicadores que a poñen de manifesto (deriva do criterio de 
avaliación número 14). 
• Enumerar as razóns polas cales existen en España zonas sometidas a unha progresiva de-
sertización, propoñendo algunhas medidas razoadas para paliar os seus efectos (criterio de 
avaliación número 14). 
• Indicar as repercusións da progresiva perda de biodiversidade para o esgotamento dos recur-
sos da biosfera, enumerando algunhas alternativas para o aproveitamento da biota mundial 
(deriva do criterio de avaliación número 12). 
• Diferenciar ante o problema ambiental orixinado pola erosión e a perda de recursos forestais, 
agrícolas, gandeiros e pesqueiros, modelos económicos de explotación incontrolada dos de 
desenvolvemento sostible (deriva do criterio de avaliación número 15). 
• Propoñer unha serie de medidas de tipo comunitario que poida seguir a cidadanía para apro-
veitar mellor os recursos forestais, agrícolas, gandeiros e pesqueiros, a diminuír os impactos 
derivados da sobreexplotación, a mitigar os riscos orixinados polo seu esgotamento e a conse-
guir un medio máis saudable (deriva do criterio de avaliación número 15). 
• Utilizar modernas técnicas de teledetección e telemática para previr, predicir e valorar os ris-
cos e os impactos ambientais derivados da explotación dos recursos (deriva do criterio de ava-
liación número 3). 
Unidade 13 
• Analizar a eficiencia dun sistema enerxético, sinalando as causas das súas perdas e deducin-
do medidas para mitigar as perdas (deriva do criterio de avaliación número 1). 
• Investigar as fontes de enerxía que se utilizan en España e no mundo, avaliando o seu futuro 
e o doutras alternativas enerxéticas (deriva do criterio de avaliación número 8). 
• Diferenciar diversos modelos de consumo enerxético deseñando outros sostibles (deriva do 
criterio de avaliación número 15). 
• Propoñer unha serie de medidas de tipo comunitario que poida seguir a cidadanía encamiña-
das a aproveitar mellor os recursos enerxéticos e a diminuír os impactos derivados do seu uso 
(deriva do criterio de avaliación número 15). 
• Determinar os beneficios que se obteñen da explotación dos recursos enerxéticos e minerais, 
considerando os prexuízos do seu esgotamento e os do impacto ambiental derivado da súa 
explotación (deriva do criterio de avaliación número 10). 
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• Relacionar as interaccións enerxéticas entre as diferentes capas terrestres coa formación de 
enerxía xeotérmica e coa formación dos recursos minerais (deriva do criterio de avaliación nú-
mero 7). 
• Analizar as interaccións mutuas entre o sistema económico humano e os sistemas naturais 
terrestres, utilizar o concepto de recurso e clasificar os recursos enerxéticos e minerais en fun-
ción do seu renovabilidade ou atendendo a outros criterios (deriva do criterio de avaliación nú-
mero 4). 
Unidade 14 
• Analizar os diferentes usos da auga relacionando os seus límites co ciclo hidrolóxico (deriva 
do criterio de avaliación número 6). 
• Relacionar as interaccións no ciclo da auga cun mellor aproveitamento (deriva do criterio de 
avaliación número 6). 
• Recoñecer a importancia dunha axeitada xestión da auga a través dos plans hidrolóxicos (de-
riva dos criterios de avaliación números 9 e 10). 
• Determinar os beneficios que se obteñen da explotación dos recursos hídricos, considerando 
os prexuízos do seu esgotamento e os do impacto ambiental derivado da súa explotación (deri-
va dos criterios de avaliación números 91, 4, 6 e 10). 
• Deducir os obxectivos e medidas que se deben contemplar nunha boa planificación hidrolóxi-
ca relacionándoos cos obxectivos e medidas do noso Plan Hidrolóxico Nacional (deriva dos 
criterios de avaliación números 9 e 10). 
• Propoñer unha serie de medidas de tipo comunitario que poida seguir a cidadanía encamiña-
das a aproveitar mellor os recursos hídricos dos que dispoñen (deriva do criterio de avaliación 
número 15). 
 
Bloque VI. Xestión ambiental (Unidades 15, 16 e 17) 
 
Obxectivos didácticos do Bloque VI 
• Planificar enquisas sobre preferencias paisaxísticas, elaborar conclusións sobre estas. 
• Identificar os compoñentes paisaxísticos a partir de fotografías. 
• Analizar a calidade visual, a fraxilidade visual e a capacidade de absorción de impactos en 
paisaxes diversas. 
• Recompilar, analizar e realizar unha valoración crítica a partir de datos sobre a recollida e 
tratamento de residuos no teu país ou na túa localidade. 
• Clasificar o lixo doméstico segundo o destino e a capacidade de reutilización, valorar a nece-
sidade de promover cambios de actitudes fomentando a redución do consumo, a reutilización e 
o reciclado («regra das tres erres») dos distintos produtos e recursos. 
• Comentar textos sobre algunhas das conferencias internacionais sobre o medio, resumir os 
principais acordos alcanzados. 
• Analizar as diferentes problemáticas dos países do Norte e os do Sur. 
• Comparar as diferenzas establecidas ente a explotación incontrolada e o desenvolvemento 
sostible. 
• Aplicar a lexislación a casos concretos de xestión ambiental. 
• Manexar técnicas sinxelas sobre ordenación do territorio e diversas matrices de EIA. 
• Analizar e avaliar a importancia da toma de conciencia cidadá sobre determinados produtos e 
da necesidade do establecemento de ecoetiquetas. 
• Valorar a necesidade das accións persoais e comunitarias para a defensa do medio. 
• Recoñecer a necesidade de políticas ambientais axeitadas que promovan unha toma de con-
ciencia cidadá. 
 
Unidade 15. A paisaxe como recurso 
 
Conceptos 
• Concepto de paisaxe. 
• Historia das concepcións da paisaxe. 
• A percepción da paisaxe. 
• A composición da paisaxe: compoñentes; elementos visuais. 
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• Clasificación das paisaxes. 
• Impactos producidos na paisaxe. 
• Análise do impacto sobre a paisaxe: calidade e fraxilidade visual. 
• Actuacións de corrección paisaxística. 
• A conservación da paisaxe: os espazos naturais protexidos. 
• Protección dos espazos naturais en España. 
• Reservas da biosfera. 
 
Procedementos 
• Emisión de percepcións persoais ante diferentes tipos de paisaxes. 
• Recompilación de datos sobre paisaxes preferidas no ámbito familiar do alumno, analizando 
os resultados. 
• Descrición dos compoñentes e elementos de diferentes paisaxes. 
• Determinación da calidade e fraxilidade visual en paisaxes dadas. 
• Clasificación de paisaxes atendendo a criterios baseados nas súas compoñentes, usos ou 
fraxilidade. 
• Detección e análise dos impactos máis frecuentes en distintas paisaxes, propoñendo medidas 
para a súa restauración. 
• Recoñecemento das características das diferentes figuras de protección dos espazos natu-
rais, a partir da lexislación española. 
• Utilización de táboas ou outras fontes de información para realizar unha valoración crítica da 
influencia do turismo sobre os espazos protexidos en España. 
 
Actitudes 
• Valoración da paisaxe como recurso estético, recreativo e cultural. 
• Adquisición de hábitos de respecto, coidado e defensa da paisaxe, rexeitando condutas que 
supoñan a súa deterioración. Orientacións metodolóxicas e resolución de actividades. 
(Os textos que se presentan constitúen unhas orientacións metodolóxicas aplicables aos epí-
grafes homónimos do libro do alumno. Ao mesmo tempo, propóñense as solucións das activi-
dades da Unidade tratada). 
 
Unidade 16. Xestión dos residuos 
 
Conceptos 
• Concepto de residuo. 
• Tipos de residuos: residuos sólidos urbanos; residuos sanitarios; residuos industriais; residuos 
radiactivos; residuos agrícolas, gandeiros e forestais. 
• A xestión dos residuos: diminución e valorización de residuos; transformación e eliminación. 
• A xestión de residuos en España. 
 
Procedementos 
• Interpretación de gráficas e táboas sobre a produción, orixe e tratamento dos diferentes resi-
duos en Europa, España e as diferentes comunidades autónomas. Realización de cálculos sin-
xelos sobre produción de residuos. 
• Identificación en esquemas e debuxos das fases que comprenden os procesos de reciclado 
dalgúns residuos. 
• Busca de información sobre os sistemas de tratamento de residuos en España, analizando as 
repercusións da súa utilización. 
• Busca de información en textos, artigos e na Rede sobre sistemas de tratamento de residuos. 
• Identificación en artigos de divulgación de distintos métodos de xestión de residuos, a súa 
finalidade e valoración crítica destes. 
 
Actitudes 
• Valoración positiva da importancia dunha boa política de xestión dos residuos sólidos. 
• Adopción de actitudes encamiñadas a diminuír os impactos xerados polos residuos. 

189 



 

• Valorar a importancia de adoptar un modelo de consumo baseado na aplicación da regra das 
tres erres. 
 
Unidade 17. Cara a un desenvolvemento sostible 
 
Conceptos 
• Coordinación e cooperación internacional: acordos multilaterais sobre o medio. 
• Sociedade e desenvolvemento sostible, o crecemento da poboación, os índices de desenvol-
vemento, o bucle da pobreza e a educación ambiental. 
• Instrumentos de xestión ambiental: medidas legais, axudas financeiras, medidas fiscais, a 
ordenación do territorio, a Avaliación do Impacto Ambiental (EIA), a ecoeficiencia. 
 
Procedementos 
• Análise das diferenzas existentes entre os problemas Norte-Sur. 
• Comparación entre nivel de vida e calidade de vida a partir de mapas. 
• Busca de información e realización de comentarios sobre algunhas das principais conferen-
cias internacionais sobre o medio, sinalando os principais acordos alcanzados. 
• Coñecemento e manexo da lexislación ambiental e da nova lei do código penal, aplicándoos a 
casos concretos, como ordenación do territorio, EIA ou o concepto de «delito ecolóxico». 
• Interpretación de matrices sinxelas sobre a capacidade de acollida para a ordenación do terri-
torio. 
• Manexo de técnicas sobre EIA. Avaliación de impactos a partir do uso de matrices diversas. 
• Planificación dunha investigación sobre os cambios de usos do territorio nunha zona concreta. 
 
Actitudes 
• Valoración da necesidade das accións persoais e comunitarias para a defensa do medio. 
• Recoñecemento da necesidade de políticas ambientais axeitadas que promovan unha con-
ciencia ambiental cidadá. 
• Toma de conciencia sobre o consumo de determinados produtos que ocasionen unha deterio-
ración do ambiente ou que impliquen sobreexplotación de recursos en calquera das fases do 
seu ciclo de vida. 
• Fomento dun espírito crítico cara a determinadas actitudes políticas e sociais, relacionadas 
con temas ambientais. 
• Divulgación dunha serie de normas de aforro de auga e luz no ámbito escolar ou local. 
• Defensa o medio propio e alleo. 
• Valoración da importancia da aplicación das novas tecnoloxías nos estudios ambientais. 
 
Criterios de avaliación do Bloque VI (Unidades 15, 16 e 17) 
• Recoñecer paisaxes preferidas polo ser humano, indicando as causas da súa percepción 
subxectiva. 
• Describir os compoñentes e elementos dunha paisaxe, valorando consecuencias da súa utili-
zación. 
• Avaliar a calidade visual e a fraxilidade dunha paisaxe, utilizando os factores que os determi-
nan. 
• Analizar os impactos que se produciron sobre paisaxes dadas (deriva dos criterios de avalia-
ción números 4 e 9). 
• Propoñer accións encamiñadas á recuperación das paisaxes (deriva do criterio de avaliación 
número 15). 
• Valorar determinados hábitos ou condutas respecto ao uso e desfrute dunha paisaxe (deriva 
do criterio de avaliación número 15). 
• Determinar os beneficios que se obteñen da explotación dos recursos, considerando os pre-
xuízos do seu esgotamento e os do impacto sobre a paisaxe que orixina a súa explotación (de-
riva do criterio de avaliación número 10). 
• Describir os compoñentes e elementos da paisaxe. 
• Avaliar a calidade visual e a fraxilidade dunha paisaxe, utilizando os factores que os determi-
nan. 
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• Definir o concepto de impacto paisaxístico (deriva do criterio de avaliación número 4). 
• Enumerar figuras de protección de espazos naturais en España (deriva do criterio de avalia-
ción número 15). 
Unidade 16 
• Explicar o concepto de residuo. 
• Indicar algunhas variables que poidan incidir na diminución da produción de residuos (deriva 
do criterio de avaliación número 9). 
• Enumerar os diferentes tipos de residuos indicando a súa orixe (deriva do criterio de avalia-
ción número 9). 
• Explicar o concepto de residuo. 
• Analizar as vantaxes e inconvenientes dos diferentes sistemas de eliminación e tratamento 
dos residuos sólidos. 
• Propoñer medidas de tipo familiar ou comunitario encamiñadas a diminuír os impactos provo-
cados polos residuos sólidos para conseguir un medio máis saudable (deriva do criterio de ava-
liación número 15). 
• Analizar as vantaxes e inconvenientes dos diferentes sistemas. 
Unidade 17 
• Explicar as limitacións que presenta o sistema económico illado e resaltar os principios bási-
cos para a súa inclusión dentro do sistema ecolóxico (deriva do criterio de avaliación número 
1). 
• Diferenciar ante un problema ambiental os argumentos de explotación incontrolada e os de 
desenvolvemento sostible (deriva do criterio de avaliación número 15). 
• Indicar algunhas medidas preventivas de xestión ambiental, recoñecendo e valorando o signi-
ficado da realización dunha EIA previa á realización dun proxecto e distinguindo a súa fase 
técnica, administrativa e de participación popular (deriva do criterio de avaliación número 15). 
• Deseñar algunha matriz valorativa de accións-factores ou de accións- impactos, distinguindo 
as cuantitativas (Leopold) das cualitativas, recoñecendo a importancia da fase técnica da EIA 
como un instrumento preventivo de impactos ambientais (deriva do criterio de avaliación núme-
ro 15). 
• Propoñer unha serie de medidas de tipo comunitario e valorar as xa existentes como ecoaudi-
torías ou ecoetiquetas, que poida seguir a cidadanía encamiñada a aproveitar mellor os recur-
sos, a diminuír os impactos e a conseguir un medio máis saudable (deriva do criterio de avalia-
ción número 9). 
• Detectar e sinalar os gastos ocultos dun produto, analizando o seu ciclo de vida completo e 
explicando as repercusións ambientais que pode orixinar (deriva dos criterios de avaliación 
números 1 e 9). 
• Planificar unha investigación sobre os problemas ambientais xerados nun territorio polos 
cambios de uso, utilizando métodos científicos, sociolóxicos, e históricos, recollendo datos de 
diversas fontes, analizándoos e elaborando conclusións, propoñendo alternativas e realizando 
un informe final (deriva do criterio de avaliación número 15). 
• Coñecer os mecanismos básicos das modernas técnicas de teledetección e telemática e sina-
lar as súas principais aplicacións no estudio e a mellora do medio (deriva do criterio de avalia-
ción número 3). 
 
CONTIDOS TRANSVERSAIS 
 

En cada Unidade teranse presentes os seguintes temas transversais: 
• Educación ambiental que é intrínseca nesta materia e que estará presente en todas as unida-
des didácticas. 
• Educación moral e cívica. O alumno ha de comprender, coñecer e valorar a importancia do 
cumprimento das leis existentes no noso país. Por exemplo, as relativas á Vida Silvestre ou á 
Protección da Flora e a Fauna. Ademais, aprenderá a criticar actitudes que supoñan unha dila-
pidación ou unha exposición a un determinado risco, valorando a necesidade da adopción du-
nha serie de medidas persoais, sociais ou políticas para lograr un ámbito máis seguro e sauda-
ble. 
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• Educación para a saúde. Estúdase en varios apartados, sobre todo nos referidos á contami-
nación de auga, aire ou chan e a estudar as consecuencias dos riscos de tipo tecnolóxico ou os 
naturais. 
• Educación para o consumo. Tratarase reiteradamente. Por exemplo: análise da maior efi-
ciencia enerxética conseguida cunha alimentación predominante do primeiro nivel trófico, serve 
para que o alumnado reflexione sobre os problemas ecolóxicos derivados dunha dieta maiorita-
riamente carnívora; nalgunha actividade formulada para informar o consumidor sobre a exis-
tencia de custos ocultos, ou a dilapidación, implicada no consumo de determinados produtos 
ou recursos enerxéticos. Ademais, enxálzase o valor das ecoetiquetas para o fomento dun 
consumo responsable. 
• Educación para a paz e a igualdade de oportunidades. Por exemplo a analizar e criticar o 
feito de que existan diferenzas Norte/Sur tan marcadas, o feito de que o patrimonio xenético do 
Sur está sendo comercializado polo Norte, o papel da muller, a igualdade entre os sexos, a 
pobreza, etcétera. 
• Educación vial. Ao longo do curso académico introduciranse nas actividades, sempre que 
sexa posible, preguntas relativas a fomentar actitudes que eviten o elevado número de acci-
dentes mortais que padecen os mozos, como consecuencia da condución temeraria ou o con-
sumo de drogas ou alcohol, durante as fins de semana. Pensamos que será un momento moi 
axeitado á hora de abordar o tema dos denominados riscos tecnolóxicos ou culturais (Unidade 
2). 
• Interculturalidade. Proporanse actividades encamiñadas a valorar a relación custo-beneficio 
implicadas nos diferentes costumes e relixións dos distintos países. Por exemplo: os mitos da 
«vaca sagrada» e «o porco abominable» (Unidade 10). 
 
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Dada a heteroxeneidade do alumnado que elixe esta materia, deseñáronse actividades 
de ensino-aprendizaxe de distinto grao de complexidade co fin de que poidan adaptarse ás 
diferenzas individuais no proceso de aprendizaxe. Neste apartado, teranse en conta tanto aos 
alumnos con dificultades coma aos máis avanzados. Non obstante, os criterios de avaliación 
constitúen os contidos mínimos que ten que alcanzar todo o alumnado. Por esta razón propo-
remos actividades que, aínda que sempre derivadas dos criterios de avaliación, serán aborda-
das dende diversos puntos de vista (como por exemplo, as relativas á regra do 10% ou á perda 
da biodiversidade) para que a totalidade do alumnado sexa capaz de conseguir ese obxectivo 
didáctico concreto. 
 
COMO TRABALLAR A LEXISLACIÓN 
 

A lexislación referida ao medio é un instrumento preventivo e paliativo dos problemas 
ambientais moi importante e que figura no currículo oficial dentro do último Bloque de contidos, 
polo que debe ser considerado e recollido nesta materia. Se ben é certo que o alumnado non 
debe nin ten por que memorizar as diferentes leis ou convenios, si será capaz de buscalas e 
aplicalas a cada problema concreto. Por iso cremos interesante que se afagan comprobar se 
existe algunha lei específica para cada problema concreto e que describan as sancións con-
templadas nesta. Na páxina final da unidade didáctica máis relacionada con cada unha das leis 
ou acordos temos: 

- A Carta da Terra (Conferencia de Río de 1992). 
- Código Penal: Título XVI: Delitos contra os Recursos Naturais e o Medio. Protección 
da Flora e a Fauna. 
- Código Penal: Título XVII: Incendios Forestais. 
- A Carta europea do chan. 
- A Carta europea da auga. 
- A Carta europea da Ordenación do Territorio. 

Ademais, sería aconsellable que o alumnado puidese consultar a Lexislación sobre medio, 
15ª ed. (Editorial Civitas, Madrid, 2008), no relativo ás seguintes leis ou decretos: 

- Patrimonio Natural e da Biodiversidade. 
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- Incendios Forestais. 
- Protección da Atmosfera e de Calidade do Aire. 
- Lei de Augas e normativa sobre verteduras ao mar. 
- Notificación, Clasificación, Envasado e Etiquetado de Substancias 
Perigosas. 
- Avaliación do Impacto Ambiental (Real Decreto 1302/1886 e Real 
Decreto-Lei 9/2000. 

En cada comunidade autónoma deberíase consultar a lexislación específica. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

Suxerimos un cambio na secuenciación que nos parece adecuado dende o punto de 
vista didáctico. Trátase dos contidos relativos aos Instrumentos de Xestión Ambiental da Uni-
dade 17, sobre todo o punto de Avaliación do Impacto Ambiental. Comprobamos que se debe-
rían abordar antes co fin de que os alumnos os vaian aplicando a medida que xurda a necesi-
dade e non se deixen para o final, cando o tempo fai imposible esta aplicación. Segundo o no-
so criterio, o momento máis axeitado para iso sería inmediatamente antes da Unidade 6 (Xeos-
fera e riscos xeolóxicos internos). Deste xeito poderíase ver as súas aplicacións a obras que 
inducen riscos, como construcións lineais, encoros, minaría; e posteriormente, pódense aplicar 
no Bloque V (Recursos e usos) a contidos tales como a sobreexplotación, a erosión... 
En canto á distribución temporal dos contidos pódese facer do seguinte xeito: 
• Primeiro trimestre. Unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
• Segundo trimestre. Unidades 8, 9, 10, 11 e 12. 
• Terceiro trimestre. Unidades, da 13 á 17, xa que este trimestre adoita ser moito máis curto e 
estas unidades son menos complexas, polo que é posible dedicalos menos tempo, sobre todo 
se se deu previamente parte ou toda a Unidade 17. 
 
PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN 
 

A avaliación terá un carácter formativo e de punto de reflexión para encouzar a aprendi-
zaxe e  tentar que sexa o máis significativa posible. 
Como instrumento de avaliación teranse en conta tódolos materiais elaborados polo alumnado 
e todas as súas actividades, podendo concretarse nas seguintes actuacións: 
• Valoración da actitude e participación xeral nas clases, teóricas e prácticas. 
• Valoración do caderno de aula que incluirá as actividades de prácticas e dos traballos pro-
postos se fose o caso. 
Estes dous apartados servirán para incrementar a nota final. 
• Realización dunha ou dúas probas escritas por cada avaliación. No caso de ser dúas probas 
escritas, a nota prorratearase para sumarlle a cualificación dos traballos, se os houbese. 
• Realización dunha proba escrita de recuperación da 1ª, 2ª e 3ª avaliación, con puntuación 
neste caso de 0 a 10. Esta puntuación ponderarase cun factor de 0,8 mentres que a cualifica-
ción anterior terá unha ponderación de 0,2 para evitar a sobrevaloración que suporía a recupe-
ración onde se incluirán maioritariamente preguntas de contido xa incluidos ou parecidos aos 
da proba anterior, ou en xeral contidos más básicos. Esta ponderación non implicará nunca o 
suspenso dun exame coa cualificación de cinco sen a dita ponderación. 
• Realización dunha proba extraordinaria a final de curso para aqueles alumnos e alumnas 

que teñan só unha  avaliación suspensa, o resto dos alumnos e alumnas realizaran a proba 
extraordinaria de setembro. 
Tendo en conta que cada avaliación ten tres oportunidades para ser superada, non se farán 

exames individuais, si un alumno/a, por unha causa xustificada, non pode presentarse ao exa-
me, presentarase á recuperación. 

Aqueles alumnos/as que non superen as probas escritas, non aprobarán a asignatura. 
Aqueles/as alumnos/as que non asistan ás clases perderán o dereito de avaliación continua 

segundo os criterios sinalados no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
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Valoración de cada proba escrita 
Mentres non haxa outras indicacións do grupo de traballo da proba de acceso á universida-

de, o exercicio nesta materia comporase de cinco apartados.  
- O primeiro será un texto, relacionado con algún tema ambiental, extraído de medios de co-
municación ou información e sobre o que se farán seis preguntas das que se elixirán tres. O 
valor de cada unha é de 0,5 puntos. 
- O segundo apartado consistirá na presentación dunha táboa de datos, gráfico ou esquema, 
sobre o que se farán tres ou catro cuestión que en conxunto terán un valor de 2 puntos.  Po-
dendo ser, procurarase dar unha opción A e B para este apartado. 
- O terceiro apartado consistirá na elaboración de catro frases, cada unha delas deberá incluír 
tres termos extraídos dunha serie de 15 que incluirá o texto da pregunta. Na frase poderán figu-
rar outros termos non presentes no listado, mais non poderá repetilos nin empregar mais de 
tres na mesma frase. Cada unha das frases construídas valoraranse con 0,25 puntos sempre e 
cando sexan correctas e estean construídas seguindo as normas especificadas. 
- No cuarto apartado do exame, alumno deberá explicar o significado de cinco termos elixidos 
entre 8, e explicar os conceptos que se indiquen sobre cada un deles. Cada definición valerá 
0,5 puntos. 
- No quinto apartado da proba, o alumnos deberá responder a un pequeno test de dez pregun-
tas valorándose cada unha das acertadas con 0,2 puntos. Cada erro restará un acerto. 
- Na valoración de cada un dos apartados da proba se terá en conta que a terminoloxía e as 
expresións utilizadas sexan correctas e precisas e a capacidade para interpretar as lecturas, 
gráficos, datos, etc. formulados.  
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Bioloxía e Xeoloxía 
LOMCE 

 

Introdución 

A materia de Bioloxía e Xeoloxía, tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria como no 
bacharelato, debe contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave de cada 
etapa educativa, pondo especial atención na adquisición da competencia científica en todas as 
súas dimensións. Non se trata, pois, unicamente de adquirir coñecementos relacionados coa 
bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado aprenda a observar e a reflexionar sobre situa-
cións reais, recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, iniciativa, motivación e moitos ou-
tros aspectos que o leven a un mellor desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar 
social. A bioloxía e a xeoloxía deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a súa auto-
estima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de decisións democrá-
ticas a todos os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural. 
Durante estas etapas perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando 
un nivel competencial que conduza o alumnado a non perder o interese que ten desde o come-
zo da súa temperá actividade escolar por non deixar de aprender. 
Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos 
e a súa interacción coa Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do 
ambiente ten para todos os seres vivos. Tamén durante este ciclo, a materia ten como núcleo 
central a saúde e a súa promoción. O principal obxectivo é que o alumnado adquira as capaci-
dades e as competencias que lle permitan coidar o seu corpo a nivel tanto físico como mental, 
así como valorar e ter unha actuación crítica ante a información e ante actitudes sociais que 
poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, social e psicolóxico. Pretén-
dese tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o 
ambiente polas repercusións que ten sobre a súa saúde. Así mesmo, deben aprender a ser 
responsables das súas decisións diarias e das consecuencias que estas teñen na súa saúde e 
no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no impacto 
da calidade de vida das persoas. 
Neste primeiro ciclo, o bloque “Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica” e o 
bloque “Proxecto de investigación” son comúns a primeiro e a terceiro de ESO. Dado que a 
bioloxía e xeoloxía son disciplinas de carácter científico, debemos ter sempre eses bloques 
como marco de referencia no desenvolvemento do currículo. Non se trata, por tanto, de blo-
ques illados e independentes dos demais, senón que están implícitos en cada un deles e son a 
base para a súa concreción. 
En Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO, o currículo parte do mundo macroscópico, máis 
concreto, observable e identificable polo alumnado (como a Terra no Universo, a biodiversida-
de no planeta Terra e os ecosistemas), para se achegar en terceiro de ESO a un nivel máis 
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abstracto (estudo microscópico da célula, o ser humano e a saúde, o relevo terrestre e a súa 
evolución). 
Finalmente, en cuarto curso de ESO iníciase o alumnado nas grandes teorías que permitiron o 
desenvolvemento máis actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da 
evolución), para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións tróficas entre os niveis e a 
interacción dos organismos entre eles e co medio, así como a súa repercusión na dinámica e 
na evolución dos devanditos ecosistemas. 
No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, 
analizando con maior detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distri-
bución e os factores que nela inflúen, así como o comportamento da Terra como un planeta en 
continua actividade. 
A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase 
na composición, na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos 
movementos das placas e as súas consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, mag-
matismo, riscos xeolóxicos, etc.) e finalizar co estudo da xeoloxía externa. 
A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición quí-
mica, organización celular e estudo dos tecidos animais e vexetais). Tamén se desenvolve e 
completa nesta etapa o estudo da clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en es-
pecial desde o punto de vista do seu funcionamento e da adaptación ao medio en que habitan. 
Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao 
alumnado desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como as 
estratexias do método científico. Entre estas competencias haberá que considerar a lingüística 
e a dixital, a través da realización de tarefas en grupo que supoñan compilar e organizar infor-
mación, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións e defender as opinións propias 
en debates na aula. Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver tamén nesta etapa a com-
prensión de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación 
audiovisual; e igualmente deberán potenciar actitudes conducentes á reflexión e á análise so-
bre os grandes avances científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas 
que en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas básicas de seguridade e uso do 
material de laboratorio. 
En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de Biolo-
xía e Xeoloxía deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente prácti-
co, baseado na realización de variadas e adecuadas tarefas experimentais, adaptadas a cada 
nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de 
laboratorio, microscopios, material de campo, recollida de mostras, resolución de problemas e 
todos os que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o 
seu correcto desenvolvemento. Para alcanzar estes obxectivos ao longo do currículo presén-
tanse actividades de laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que 
se engaden á formación teórica que se recolle nos contidos.  
Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO e en bacharelato ha permitir que os 
alumnos e as alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás 
con respecto por si mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou 
que está ao seu dispor; a ser responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o inte-
rese por aprender e descubrir. 
 

Obxectivos da educación secundaria obrigatoria 
 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 
os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
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oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepa-
rarse para o exercicio da cidadanía democrática. 
b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, co-
mo 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 oportunidadesentre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos decalquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñe-
cemento e da experiencia.mar decisións e asumir responsabilidades. 
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 
e asumir responsabilidades. 
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 
persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e 
a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criti-
camente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o 
medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizan-
do diversos medios de expresión e representación. 
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 
de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüísti-
ca e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e 
respecto cara ao exercicio deste dereito. 
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
 

 
Obxectivos do bacharelato 
 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
 

199 



 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de auto-
nomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacíficamente os 
conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 
e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia 
contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación daspersoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapaci-
dade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 
aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus anteceden-
tes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desen-
volvemento e na mellora do seu contorno social. 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades 
básicas propias da modalidade elixida. 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos méto-
dos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traba-
llo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e 
impulsar condutas e hábitos saudables. 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 
conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
 
 
Competencias clave 
As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
 Competencia dixital (CD). 
 Aprender a aprender (CAA). 
 Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Descrición do modelo competencial 
Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no 

que aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o ades-
tramento das competencias; recordemos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstran-
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se. Para iso, é necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle permita ao alumnado a 
aplicación do coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.  

Tratar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso, 
cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competen-
cia), grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes 
é aínda moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se divi-
dan, á súa vez, no que se denominan descritores da competencia, que serán os que «des-
criban» o grao competencial do alumnado. Por cada indicador de seguimento encontraremos 
entre dous e catro descritores, cos verbos en infinitivo.  

En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños compe-
tenciais, redactados en terceira persoa do singular do presente de indicativo. O desempeño é 
o aspecto específico da competencia que se pode adestrar e avaliar de xeito explícito; é, polo 
tanto, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco de descrito-
res competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da etapa.  

Respectando o tratamento específico nalgunhas áreas, os elementos transversais, tales 
como a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecno-
loxías da información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucio-
nal, traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso de ensinan-
za-aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible.  

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as 
áreas, axudarán a que os nosos alumnos e as nosas alumnas aprendan a desenvolverse nu-
nha sociedade ben consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren. 

A diversidade do alumnado, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, débenos conducir a 
traballar desde as diferentes potencialidades de cada un deles, apoiándonos sempre nas 
súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades. 

 
 
 
Na área de Bioloxía e Xeoloxía 
 
Na área de Bioloxía e Xeoloxía incidiremos no adestramento de todas as competencias de 
xeito sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área. 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
O método científico vai ser un elemento importante dentro desta área, polo cal, traballaremos 
con aspectos relacionados que teñan que ver coa adquisición de ferramentas que posibiliten o 
bo desempeño do alumnado na materia.  

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 
Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as repercu-
sións para a vida futura. 
Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender 
o que acontece ao noso redor e responder a preguntas. 
Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 
Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 
 

201 



 

Comunicación lingüística 
A comprensión lectora, a expresión oral e escrita cobran moito sentido xa que facilitan chegar á 
comprensión profunda do que pretende esta área. Será interesante adestrar estes aspectos ao 
longo de todas as unidades como ferramentas básicas para adquirir destrezas desde esta 
competencia. Para iso, en cada unidade didáctica, adestraremos polo menos un descritor de 
cada un destes indicadores.  

Os descritores aos que lles daremos prioridade serán: 

Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos e orais. 
Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
 
Competencia dixital  
A sociedade na que vivimos crea a necesidade de traballar de xeito transversal esta 
competencia. Terase que dotar o alumnado de ferramentas para a óptima adquisición de 
coñecemento en todas as áreas e idades. 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
Empregar distintas fontes para a busca de información. 
Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 
 
Conciencia e expresións culturais 
Desde a área de Bioloxía e Xeoloxía podemos adestrar aspectos desta competencia que nos 
levan á adquisición de valores e actitudes que teñen que ver coa interculturalidade, os 
pensamentos diverxentes, as crenzas...  

Polo que nesta área traballaremos os seguintes descritores:  

Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade, e mostrar 
gusto pola estética no ámbito cotián. 
Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 
 
Competencias sociais e cívicas 
Esta competencia favorece ser crítico ante diferentes situacións, ante investigacións sobre 
avances científicos... Así mesmo, pretende traballar todos aqueles aspectos que fomentan 
unha reflexión ante situacións de hoxe, que posibilitan que o alumnado creza e madure 
adquirindo ferramentas que o van levar a posuír un criterio propio o día de mañá.   

Para iso adestraremos os seguintes descritores:  

Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  
Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  
O adestramento de habilidades emprendedoras no deseño de calquera tarefa vai posibilitar 
unha óptima xestión de recursos materiais e persoais, polo que nesta área, e en calquera, o 
alumnado crecerá en autonomía, en liderado e verase capaz de acoller con entusiasmo 
calquera labor que se lle encomende. Por iso, será importante que se adestren de forma 
eficiente e eficaz os seguintes descritores: 
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Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 
Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 
Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 
 
 
Aprender a aprender 
Esta competencia lévanos a coidar os procesos de aprendizaxe do alumnado e a metodoloxía 
empregada para a óptima adquisición dos contidos de calquera área. Por iso, traballaremos e 
adestraremos cada un dos descritores de forma que aseguremos a consecución de obxectivos 
formulados previamente.  

Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  
Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de aprendizaxe. 
Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias múlti-
ples, funcións executivas... 
Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
 
 
 
DESCRITORES 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 
   

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía 

Coidado do ámbito natural 
e dos seres vivos 

-  Interactuar co ámbito natural de 
xeito respectuoso. 

-  Comprometerse co uso respon-
sable dos recursos naturais para 
promover un desenvolvemento 
sostible. 

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

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

Vida saudable 

-  Desenvolver e promover hábitos 
de vida saudable en canto á ali-
mentación e ao exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a 
visión social da estética do corpo 
humano fronte ao seu coidado 
saudable. 
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COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 
   

A ciencia no día a día 

-  Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos rigo-
rosos para mellorar a compren-
sión da realidade circundante en 
distintos ámbitos (biolóxico, xeo-
lóxico, físico, químico, tecnolóxi-
co, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos so-
bre ciencia e tecnoloxía para so-
lucionar problemas, comprender 
o que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Manexo de elementos ma-
temáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométri-
cas, criterios de medición e codi-
ficación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a in-
formación presentada en forma-
to gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na 
linguaxe matemática. 

Razoamento lóxico e reso-
lución de problemas 

-  Organizar a información utilizan-
do procedementos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccio-
nando os datos e as estratexias 
apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución 
de problemas a situacións da vi-
da cotiá. 

Comunicación lingüística 

Comprensión: oral e escrita 

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais.  

-  Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Expresión: oral e escrita 

-  Expresarse oralmente con co-
rrección, adecuación e coheren-
cia.  

-  Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais.  

-  Compoñer distintos tipos de tex-
tos creativamente con sentido li-
terario. 
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COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 
   

Normas de comunicación 

-  Respectar as normas de comu-
nicación en calquera contexto: 
quenda de palabra, escoita aten-
ta ao interlocutor... 

-  Manexar elementos de comuni-
cación non verbal, ou en diferen-
tes rexistros, nas diversas situa-
cións comunicativas. 

Comunicación noutras lin-
guas 

-  Entender o contexto sociocultu-
ral da lingua, así como a súa his-
toria, para un mellor uso desta. 

-  Manter conversacións noutras 
linguas sobre temas cotiáns en 
distintos contextos. 

-  Utilizar os coñecementos sobre 
a lingua para buscar información 
e ler textos en calquera situa-
ción.  

-  Producir textos escritos de diver-
sa complexidade para o seu uso 
en situacións cotiás ou en mate-
rias diversas. 

Competencia dixital 

Tecnoloxías da información 

-  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e dar a coñecer infor-
mación propia derivada de in-
formación obtida a través de 
medios tecnolóxicos. 

Comunicación audiovisual 

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

-  Comprender as mensaxes que 
veñen dos medios de comunica-
ción. 

Utilización de ferramentas 
dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento.  

-  Actualizar o uso das novas tec-
noloxías para mellorar o traballo 
e facilitar a vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos no uso 
das tecnoloxías. 
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COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 
   

Conciencia e expresións 
culturais 

Respecto polas manifesta-
cións culturais propias e 
alleas 

- Mostrar respecto cara ao patri-
monio cultural mundial nas súas 
distintas vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica...), e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu desen-
volvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como 
unha fonte de riqueza persoal e 
cultural.  

-  Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolu-
ción do pensamento científico. 

Expresión cultural e artísti-
ca 

-  Expresar sentimentos e emo-
cións mediante códigos artísti-
cos. 

-  Apreciar a beleza das expre-
sións artísticas e das manifesta-
cións de creatividade, e mostrar 
gusto pola estética no ámbito co-
tián. 

-  Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Competencias sociais e 
cívicas 

Educación cívica e consti-
tucional 

-  Coñecer as actividades huma-
nas, adquirir unha idea da reali-
dade histórica a partir de distin-
tas fontes, e identificar as impli-
cacións que ten vivir nun Estado 
social e democrático de dereito 
referendado por unha constitu-
ción. 

-  Aplicar dereitos e deberes da 
convivencia cidadá no contexto 
da escola. 

Relación cos demais 

-  Desenvolver capacidade de diá-
logo cos demais en situacións 
de convivencia e traballo e para 
a resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 
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COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 
   

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

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

-  Evidenciar preocupación polos 
máis desfavorecidos e respecto 
aos distintos ritmos e potenciali-
dades.  

-  Involucrarse ou promover ac-
cións cun fin social. 

Sentido de iniciativa e espí-
rito emprendedor 

Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais apo-
iándose nas fortalezas propias.  

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta de-
las.  

-  Ser constante no traballo e  su-
perar as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda 
en función da dificultade da tare-
fa. 

Liderado 

-  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos. 

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa 
e ter confianza nas posibilidades 
de alcanzar obxectivos. 

-  Darlle prioridade á consecución 
de obxectivos de grupo ante os 
intereses persoais. 

Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes posi-
bilidades desde coñecementos 
previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades no ámbi-
to que outros non aprecian. 

Emprendemento 

-  Optimizar o uso de recursos ma-
teriais e persoais para a conse-
cución de obxectivos. 

-  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas.  

-  Asumir riscos no desenvolve-
mento das tarefas ou dos pro-
xectos.  

-  Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no traballo. 
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COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES 
   

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades per-
soais como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múlti-
ples, funcións executivas... 

-  Xestionar os recursos e as moti-
vacións persoais en favor da 
aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de apren-
dizaxe. 

Ferramentas para estimular 
o pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mello-
ra do pensamento creativo, críti-
co, emocional, interdependen-
te... 

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigoro-
sa dos contidos. 

Planificación e avaliación 
da aprendizaxe 

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

-  Seguir os pasos establecidos e 
tomar decisións sobre os pasos 
seguintes en función dos resul-
tados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe. 

 

 

OBXECTIVOS - CONTIDOS MÍNIMOS - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE  DE 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA EN 1º ESO, 3º ESO E 1º DE BACHAREALATO. 

1º de ESO 

 Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica  

 h 
 o 

 B1.1. O vocabulario científico na 
expresión oral e escrita. 

 B1.1. Utilizar adecuadamente o 
vocabulario científico nun contex-
to preciso e adecuado ao seu 
nivel. 

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

 CCL 
 CMCCT 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 
 o 

 B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 

 B1.3. Experimentación en biolo-
xía e xeoloxía: obtención, selec-
ción e interpretación de informa-
ción de carácter científico a partir 
da selección e a recollida de 
mostras do medio natural ou 
doutras fontes. 

 B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a información de ca-
rácter científico, e utilizala para 
formar unha opinión propia, ex-
presarse con precisión e argu-
mentar sobre problemas relacio-
nados co medio natural e a saú-
de. 

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e 
interpreta a información de ca-
rácter científico a partir da utili-
zación de diversas fontes. 

 CD 
 CAA 

 BXB1.2.2. Transmite a informa-
ción seleccionada de xeito preci-
so, utilizando diversos soportes. 

 CD 
 CCL 

 BXB1.2.3. Utiliza a información 
de carácter científico para formar 
unha opinión propia e argumen-
tar sobre problemas relaciona-
dos. 

 CAA 
 CCL 

 b 
 f 
 g 

 B1.4. Planificación e realización 
do traballo experimental, e inter-
pretación dos seus resultados. 

 B1.5. Normas de seguridade no 
laboratorio, e coidado dos ins-
trumentos e do material. 

 B1.3. Realizar un traballo expe-
rimental coa axuda dun guión de 
prácticas de laboratorio ou de 
campo, describir a súa execución 
e interpretar os seus resultados. 

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

 CMCCT 
 CSC 

 BXB1.3.2. Desenvolve con 
autonomía a planificación do tra-
ballo 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. 

 CSIEE 
 CMCCT 
 CAA 

 Bloque 2. A Terra no universo  

 f  B2.1. Principais modelos sobre a 
orixe do Universo.  

 B2.1. Recoñecer as ideas princi-
pais sobre a orixe do Universo, e 
a formación e a evolución das 
galaxias. 

 BXB2.1.1. Identifica as ideas 
principais sobre a orixe do uni-
verso. 

 CMCCT 

 f 
 l 

 B2.2. Compoñentes do Universo. 
 B2.3. Características do Sistema 

Solar e dos seus compoñentes.  
 B2.4. Concepcións sobre o 

Sistema Solar ao longo da histo-
ria. 

 B2.2. Expor a organización do 
Universo e do Sistema Solar, así 
como algunhas das concepcións 
que sobre este sistema planeta-
rio se tiveron ao longo da histo-
ria. 

 BXB2.2.1. Recoñece os compo-
ñentes do Universo e do Sistema 
Solar, e describe as súas carac-
terísticas xerais. 

 CMCCT 

 f  B2.5. Os planetas no Sistema 
Solar. 

 B2.3. Relacionar comparativa-
mente a posición dun planeta no 
sistema solar coas súas caracte-
rísticas. 

 BXB2.3.1. Precisa as caracterís-
ticas que se dan no planeta Te-
rra que permiten o desenvolve-
mento da vida nel, e que non se 
dan nos outros planetas. 

 CMCCT 

 f  B2.6. O planeta Terra: caracte-
rísticas. 

 B2.4. Localizar a posición da 
Terra no Sistema Solar. 

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

 CMCCT 

 f  B2.7. Os movementos da Terra, 
da Lúa e do Sol, e as súas con-
secuencias. 

 B2.5. Establecer os movementos 
da Terra, da Lúa e do Sol, e re-
lacionalos coa existencia do día 
e a noite, as estacións, as mare-
as e as eclipses. 

 BXB2.5.1. Categoriza os fenó-
menos principais relacionados co 
movemento e a posición dos as-
tros, e deduce a súa importancia 
para a vida. 

 CMCCT 

 BXB2.5.2. Interpreta correcta-
mente en gráficos e esquemas 
fenómenos como as fases luna-
res e as eclipses, e establece a 

 CMCCT 
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 Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

súa relación coa posición relativa 
da Terra, a Lúa e o Sol. 

 f  B2.8. A xeosfera: estrutura e 
composición da codia, o manto e 
o núcleo. 

 B2.6. Identificar os materiais 
terrestres segundo a súa abun-
dancia e a distribución nas gran-
des capas da Terra. 

 BXB2.6.1. Describe as caracte-
rísticas xerais dos materiais máis 
frecuentes nas zonas externas 
do planeta e xustifica a súa dis-
tribución en capas en función da 
súa densidade. 

 CMCCT 

 BXB2.6.2. Describe as caracte-
rísticas xerais da codia, o manto 
e o núcleo terrestre, e os mate-
riais que os compoñen, e rela-
ciona esas características coa 
súa situación. 

 CMCCT 

 f 
 g 
 n 
 ñ 

 B2.9. Minerais e rochas: propie-
dades, características e utilida-
des. 

 B2.10. Xestión sustentable dos 
recursos minerais. Recursos mi-
nerais en Galicia. 

 B2.7. Recoñecer as propiedades 
e as características dos minerais 
e das rochas, distinguir as súas 
aplicacións máis frecuentes e 
salientar a súa importancia eco-
nómica e a xestión sustentable. 

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

 CMCCT 
 CAA 

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

 CCEC 

 BXB2.7.3. Recoñece a importan-
cia do uso responsable e a xes-
tión sustentable dos recursos 
minerais. 

 CSC 

 f  B2.11. A atmosfera: composición 
e estrutura. O aire e os seus 
compoñentes. Efecto invernadoi-
ro. Importancia da atmosfera pa-
ra os seres vivos. 

 B2.8. Analizar as características 
e a composición da atmosfera, e 
as propiedades do aire.  

 BXB2.8.1. Recoñece a estrutura 
e a composición da atmosfera. 

 CMCCT 

 BXB2.8.2. Recoñece a composi-
ción do aire e identifica os con-
taminantes principais en relación 
coa súa orixe. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

 b 
 e 
 f 
 g 
 m 

 B2.12. Contaminación atmosféri-
ca: repercusións e posibles solu-
cións. 

 B2.9. Investigar e recoller infor-
mación sobre os problemas de 
contaminación ambiental actuais 
e as súas repercusións, e de-
senvolver actitudes que contri-
búan á súa solución. 

 BXB2.9.1. Relaciona a contami-
nación ambiental coa deteriora-
ción ambiental, e propón accións 
e hábitos que contribúan á súa 
solución. 

 CSC 
 CSIEE 

 f 
 m 

 B2.12. Contaminación atmosféri-
ca: repercusións e posibles solu-
cións. 

 B2.10. Recoñecer a importancia 
do papel protector da atmosfera 
para os seres vivos e considerar 
as repercusións da actividade 
humana nela. 

 BXB2.10.1. Relaciona situacións 
en que a actividade humana in-
terfire coa acción protectora da 
atmosfera. 

 CSC 

 f  B2.13. A hidrosfera. Propiedades 
da auga. Importancia da auga 
para os seres vivos.  

 B2.11. Describir as propiedades 
da auga e a súa importancia pa-
ra a existencia da vida. 

 BXB2.11.1. Recoñece as propie-
dades anómalas da auga en re-
lación coas súas consecuencias 
para o mantemento da vida na 
Terra. 

 CMCCT 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 f 
 m 

 B2.14. A auga na Terra. Auga 
doce e salgada.  

 B2.15. Ciclo da auga.  
 B2.16. A auga como recurso. 

 B2.12. Interpretar a distribución 
da auga na Terra, así como o 
ciclo da auga e o uso que fai de-
la o ser humano. 

 BXB2.12.1. Describe o ciclo da 
auga en relación cos seus cam-
bios de estado de agregación. 

 CMCCT 

 a 
 f 
 g 
 m 

 B2.17. Xestión sustentable da 
auga. 

 B2.13. Valorar e identificar a 
necesidade dunha xestión sus-
tentable da auga e de actuacións 
persoais e colectivas que poten-
cien a redución do consumo e a 
súa reutilización. 

 BXB2.13.1. Comprende e identi-
fica o significado da xestión sus-
tentable da auga doce, e enume-
ra medidas concretas que cola-
boren nesa xestión. 

 CSC 
 CSIEE 

 f 
 m 

 B2.18. Contaminación das augas 
doces e salgadas. 

 B2.14. Xustificar e argumentar a 
importancia de preservar e non 
contaminar as augas doces e 
salgadas. 

 BXB2.14.1. Recoñece os pro-
blemas de contaminación de au-
gas doces e salgadas, en rela-
ción coas actividades humanas 

 CSC 

 f  B2.19. A biosfera. Característi-
cas que fixeron da Terra un pla-
neta habitable. 

 B2.15. Seleccionar as caracterís-
ticas que fan da Terra un planeta 
especial para o desenvolvemen-
to da vida. 

 BXB2.15.1. Describe as caracte-
rísticas que posibilitaron o de-
senvolvemento da vida na Terra. 

 CMCCT 

 Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra  

 f 
 l 
 m 

 B3.1. Concepto de biodiversida-
de. Importancia da biodiversida-
de. 

 B3.2. Sistemas de clasificación 
dos seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura binomial. 

 B3.3. Reinos dos seres vivos: 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

 B3.1. Recoñecer a importancia 
da biodiversidade e as caracte-
rísticas morfolóxicas principais 
dos grupos taxonómicos. 

 BXB3.1.1. Estima a importancia 
da biodiversidade e aplica crite-
rios de clasificación dos seres 
vivos, relacionando os animais e 
as plantas máis comúns co seu 
grupo taxonómico. 

 CCEC 
 CMCCT 

 f  B3.1. Concepto de biodiversida-
de. Importancia da biodiversida-
de. 

 B3.2. Sistemas de clasificación 
dos seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura binomial. 

 B3.3. Reinos dos seres vivos. 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

 B3.2. Categorizar os criterios que 
serven para clasificar os seres 
vivos e identificar os principais 
modelos taxonómicos aos que 
pertencen os animais e as plan-
tas máis comúns. 

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

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.1. Concepto de biodiversida-
de. Importancia da biodiversida-
de. 

 B3.2. Sistemas de clasificación 
dos seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura binomial. 

 B3.3. Reinos dos seres vivos. 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

 B3.3. Describir as características 
xerais dos grandes grupos taxo-
nómicos e explicar a súa impor-
tancia no conxunto dos seres 
vivos. 

 BXB3.3.1. Discrimina as caracte-
rísticas xerais e singulares de 
cada grupo taxonómico. 

 CMCCT 

 f  B3.4. Invertebrados: poríferos, 
celentéreos, anélidos, moluscos, 
equinodermos e artrópodos. Ca-
racterísticas anatómicas e fisio-
lóxicas. 

 B3.5. Vertebrados: peixes, 
anfibios, réptiles, aves e mamífe-

 B3.4. Caracterizar os principais 
grupos de invertebrados e verte-
brados. 

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

 CMCCT 

 BXB3.4.2. Recoñece exemplares 
de vertebrados e asígnaos á cla-
se á que pertencen. 

 CMCCT 
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ros. Características anatómicas e 
fisiolóxicas. 

 f 
 m 

 B3.6. Plantas: brións, fieitos, 
ximnospermas e anxiospermas. 
Características principais, nutri-
ción, relación e reprodución. 

 B3.5. Coñecer e definir as fun-
cións vitais das plantas e a súa 
importancia para a vida, e carac-
terizar os principais grupos de 
plantas. 

 BXB3.5.1. Detalla o proceso da 
nutrición autótrofa e relaciónao 
coa súa importancia para o con-
xunto de todos os seres vivos.  

 CMCCT 

 BXB3.5.2. Describe as caracte-
rísticas xerais e singulares dos 
principais grupos de plantas. 

 CMCCT 

 b 
 e 
 g 

 B3.7. Clasificación de animais e 
plantas a partir de claves dico-
tómicas e outros medios. 

 B3.6. Utilizar claves dicotómicas 
ou outros medios para a identifi-
cación e a clasificación de ani-
mais e plantas. 

 BXB3.6.1. Clasifica e identifica 
animais e plantas a partir de cla-
ves de identificación. 

 CAA 

 g 
 l 
 ñ 

 B3.8. Identificación de plantas e 
animais propios dalgúns ecosis-
temas, especies en extinción e 
especies endémicas. Adapta-
cións dos animais e as plantas 
ao medio. Biodiversidade en Ga-
licia. 

 B3.7. Determinar a partir da 
observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás plan-
tas sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial aten-
ción aos ecosistemas galegos. 

 BXB3.7.1. Identifica exemplares 
de plantas e animais propios 
dalgúns ecosistemas ou de inte-
rese especial por seren especies 
en perigo de extinción ou endé-
micas. 

 CMCCT 

 BXB3.7.2. Relaciona coa súa 
adaptación ao medio a presenza 
de determinadas estruturas nos 
animais e nas plantas máis co-
múns. 

 CAA 
 CMCCT 

 BXB3.7.3. Identifica exemplares 
de plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

 CCEC 

 Bloque 4. Os ecosistemas  

 f  B4.1. Ecosistema: identificación 
dos seus compoñentes.  

 B4.2. Factores abióticos e bióti-
cos nos ecosistemas. 

 B4.3. Ecosistemas acuáticos. 
 B4.4. Ecosistemas terrestres. 

 B4.1. Diferenciar os compoñen-
tes dun ecosistema. 

 BXB4.1.1. Identifica os compo-
ñentes dun ecosistema. 

 CMCCT 

 f 
 g 
 m 

 B4.5. Factores desencadeantes 
de desequilibrios nos ecosiste-
mas. 

 B4.6. Estratexias para restable-
cer o equilibrio nos ecosistemas. 

 B4.2. Identificar nun ecosistema 
os factores desencadeantes de 
desequilibrios e establecer estra-
texias para restablecer o seu 
equilibrio. 

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

 CMCCT 

 a 
 g 
 m 

 B4.7. Accións que favorecen a 
conservación ambiental. 

 B4.3. Recoñecer e difundir 
accións que favorezan a conser-
vación ambiental. 

 BXB4.3.1. Selecciona accións 
que preveñen a destrución am-
biental. 

 CSC 
 CSIEE 

 Bloque 5. Proxecto de investigación  

 b 
 c 

 B5.1. Método científico. Elabora-
ción de hipóteses, e a súa com-
probación e argumentación a 
partir da experimentación ou da 
observación. 

 B5.1. Planear, aplicar e integrar 
as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

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

 CAA 
 CMCCT 

 b  B5.1. Método científico. Elabora-  B5.2. Elaborar hipóteses e  BXB5.2.1. Utiliza argumentos  CAA 
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 f 
 g 

ción de hipóteses, e a súa com-
probación e argumentación a 
partir da experimentación ou da 
observación. 

contrastalas a través da experi-
mentación ou da observación, e 
a argumentación. 

que xustifiquen as hipóteses que 
propón. 

 CCL 

 e  B5.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica.  

 B5.3. Utilizar fontes de informa-
ción variada, e discriminar e de-
cidir sobre elas e sobre os méto-
dos empregados para a súa ob-
tención. 

 BXB5.3.1. Utiliza diferentes 
fontes de información, apoiándo-
se nas TIC, para a elaboración e 
a presentación das súas investi-
gacións. 

 CMCCT 
 CD 

 a 
 b 
 c 

 B5.3. Proxecto de investigación 
en equipo: organización. Partici-
pación e colaboración respec-
tuosa no traballo individual e en 
equipo. Presentación de conclu-
sións. 

 B5.4. Participar, valorar e res-
pectar o traballo individual e en 
equipo. 

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

 CSC 
 CSIEE 

 a 
 b 
 d 
 h 
 o 

 B5.3. Proxecto de investigación 
en equipo: organización. Partici-
pación e colaboración respec-
tuosa no traballo individual e en 
equipo. Presentación de conclu-
sións. 

 B5.5. Expor e defender en públi-
co o proxecto de investigación 
realizado. 

 BXB5.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosis-
temas do seu contorno ou a ali-
mentación e a nutrición humana, 
para a súa presentación e defen-
sa na aula. 

 CAA 
 CMCCT 
 CSIEE 
 CD 

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

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

 h 
 o 

 B1.1. O vocabulario científico na 
expresión oral e escrita. 

 B1.1. Utilizar adecuadamente o 
vocabulario científico nun contex-
to preciso e adecuado ao seu 
nivel. 

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

 CCL 
 CMCCT 

 b 
 e 
 f 
 g 
 h 
 m 

 B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 

 B1.3. Experimentación en biolo-
xía e xeoloxía: obtención, selec-
ción e interpretación de informa-
ción de carácter científico a partir 
da selección e a recollida de 

 B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a información de ca-
rácter científico e utilizala para 
formar unha opinión propia, ex-
presarse con precisión e argu-
mentar sobre problemas relacio-
nados co medio natural e a saú-

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e 
interpreta a información de ca-
rácter científico a partir da utili-
zación de diversas fontes. 

 CD 
 CAA 

 BXB1.2.2. Transmite a informa-
ción seleccionada de xeito preci-
so utilizando diversos soportes. 

 CD 
 CCL 
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 o mostras do medio natural ou 
doutras fontes. 

de.  BXB1.2.3. Utiliza a información 
de carácter científico para formar 
unha opinión propia e argumen-
tar sobre problemas relaciona-
dos. 

 CAA 
 CCL 

 b 
 f 
 g 

 B1.4. Planificación e realización 
do traballo experimental, e inter-
pretación dos seus resultados. 

 B1.5. Normas de seguridade no 
laboratorio, e coidado dos ins-
trumentos e do material. 

 B1.3. Realizar un traballo expe-
rimental con axuda dun guión de 
prácticas de laboratorio ou de 
campo, describir a súa execución 
e interpretar os seus resultados. 

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

 CMCCT 
 CSC 

 BXB1.3.2. Desenvolve con 
autonomía a planificación do tra-
ballo 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. 

 CSIEE 
 CMCCT 
 CAA 

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

 f  B2.1. Características da materia 
viva e diferenzas coa materia 
inerte. 

 B2.2. A célula. Características 
básicas da célula procariota e 
eucariota, animal e vexetal.  

 B2.1. Recoñecer que os seres 
vivos están constituídos por célu-
las e determinar as característi-
cas que os diferencian da mate-
ria inerte. 

 BXB2.1.1. Diferencia a materia 
viva da inerte partindo das carac-
terísticas particulares de ambas. 

 CMCCT 

 BXB2.1.2. Establece comparati-
vamente as analoxías e as dife-
renzas entre célula procariota e 
eucariota, e entre célula animal e 
vexetal. 

 CMCCT 

 f  B2.3. Funcións vitais: nutrición, 
relación e reprodución. 

 B2.2. Describir as funcións 
comúns a todos os seres vivos, 
diferenciando entre nutrición au-
tótrofa e heterótrofa. 

 BXB2.2.1. Recoñece e diferencia 
a importancia de cada función 
para o mantemento da vida. 

 CMCCT 

 BXB2.2.2. Contrasta o proceso 
de nutrición autótrofa e nutrición 
heterótrofa, e deduce a relación 
entre elas. 

 CMCCT 

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

 f  B3.1. Niveis de organización da 
materia viva.  

 B3.2. Organización xeral do 
corpo humano: células, tecidos, 
órganos, aparellos e sistemas 

 B3.3. A célula animal: estruturas 
celulares. Orgánulos celulares e 
a súa función. 

 B3.1. Catalogar os niveis de 
organización da materia viva (cé-
lulas, tecidos, órganos e apare-
llos ou sistemas) e diferenciar as 
principais estruturas celulares e 
as súas funcións. 

 BXB3.1.1. Interpreta os niveis de 
organización no ser humano e 
procura a relación entre eles. 

 CAA 

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

 CMCCT 

 f  B3.4. Os tecidos do corpo huma-
no: estrutura e funcións. 

 B3.2. Diferenciar os tecidos máis 
importantes do ser humano e a 
súa función. 

 BXB3.2.1. Recoñece os princi-
pais tecidos que conforman o 
corpo humano e asóciaos á súa 
función. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.5. Saúde e doenza, e factores 
que as determinan. 

 B3.3. Descubrir, a partir do 
coñecemento do concepto de 
saúde e doenza, os factores que 
os determinan. 

 BXB3.3.1. Argumenta as impli-
cacións dos hábitos para a saú-
de, e xustifica con exemplos as 
eleccións que realiza ou pode 
realizar para promovela indivi-

 CSC 
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dual e colectivamente. 

 f 
 m 

 B3.6. Doenzas infecciosas e non 
infecciosas.  

 B3.4. Clasificar as doenzas e 
determinar as infecciosas e non 
infecciosas máis comúns que 
afectan a poboación (causas, 
prevención e tratamentos).  

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

 CMCCT 

 BXB3.4.2. Distingue e explica os 
mecanismos de transmisión das 
doenzas infecciosas. 

 CMCCT 

 m  B3.7. Hixiene e prevención. 
Hábitos e estilos de vida sauda-
bles. 

 B3.5. Valorar e identificar hábitos 
e estilos de vida saudables como 
método de prevención das doen-
zas. 

 BXB3.5.1. Coñece e describe 
hábitos de vida saudable e iden-
tifícaos como medio de promo-
ción da súa saúde e da das de-
mais persoas. 

 CSC 

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

 CSIEE 
 CSC 

 a 
 c 
 d 
 e 
 m 

 B3.7. Hixiene e prevención. 
Hábitos e estilos de vida sauda-
bles. 

 B3.6. Seleccionar información, 
establecer diferenzas dos tipos 
de doenzas dun mundo globali-
zado e deseñar propostas de 
actuación. 

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

 CSC 
 CSIEE 

 f 
 m 

 B3.8. Sistema inmunitario. Vaci-
nas, soros e antibióticos. 

 B3.9. Uso responsable de medi-
camentos. 

 B3.7. Determinar o funcionamen-
to básico do sistema inmune e as 
continuas contribucións das 
ciencias biomédicas, e describir 
a importancia do uso responsa-
ble dos medicamentos. 

 BXB3.7.1. Explica en que consis-
te o proceso de inmunidade, e 
valora o papel das vacinas como 
método de prevención das doen-
zas. 

 CMCCT 
 CSC 

 a 
 b 
 c 
 m 

 B3.10. Transplantes e doazón de 
células, sangue e órganos. 

 B3.8. Recoñecer e transmitir a 
importancia que ten a prevención 
como práctica habitual e integra-
da nas súas vidas e as conse-
cuencias positivas da doazón de 
células, sangue e órganos. 

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

 CSC 

 f 
 g  
 m 

 B3.11. Substancias aditivas: 
tabaco, alcohol e outras drogas. 
Problemas asociados.  

 B3.9. Investigar as alteracións 
producidas por distintos tipos de 
substancias aditivas, e elaborar 
propostas de prevención e con-
trol. 

 BXB3.9.1. Detecta as situacións 
de risco para a saúde relaciona-
das co consumo de substancias 
tóxicas e estimulantes, como ta-
baco, alcohol, drogas, etc., con-
trasta os seus efectos nocivos e 
propón medidas de prevención e 
control. 

 CSC 
 CSIEE 

 

 a 
 d 
 g 
 m 

 B3.11. Substancias aditivas: 
tabaco, alcohol e outras drogas. 
Problemas asociados.  

 B3.10. Recoñecer as conse-
cuencias para o individuo e a 
sociedade de seguir condutas de 
risco. 

 BXB3.10.1. Identifica as conse-
cuencias de seguir condutas de 
risco coas drogas, para o indivi-
duo e a sociedade. 

 CSC 

 f 
 m 

 B3.12. Alimentación e nutrición. 
Alimentos e nutrientes: tipos e 
funcións básicas.  

 B3.11. Recoñecer a diferenza 
entre alimentación e nutrición, e 
diferenciar os principais nutrien-
tes e as súas funcións básicas. 

 BXB3.11.1. Discrimina o proceso 
de nutrición do da alimentación. 

 CMCCT 

 BXB3.11.2. Relaciona cada 
nutriente coa súa función no or-
ganismo, e recoñece hábitos nu-
tricionais saudables. 

 CMCCT 
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 f 
 g 
 m 

 B3.13. Dieta e saúde. Dieta 
equilibrada. Deseño e análise de 
dietas. Hábitos nutricionais sau-
dables. Trastornos da conduta 
alimentaria.  

 B3.12. Relacionar as dietas coa 
saúde a través de exemplos 
prácticos. 

 BXB3.12.1. Deseña hábitos 
nutricionais saudables mediante 
a elaboración de dietas equili-
bradas, utilizando táboas con 
grupos de alimentos cos nutrien-
tes principais presentes neles e o 
seu valor calórico. 

 CAA 
 CD 

 c 
 m 

 B3.13. Dieta e saúde. Dieta 
equilibrada. Deseño e análise de 
dietas. Hábitos nutricionais sau-
dables. Trastornos da conduta 
alimentaria. 

 B3.13. Argumentar a importancia 
dunha boa alimentación e do 
exercicio físico na saúde, e iden-
tificar as doenzas e os trastornos 
principais da conduta alimenta-
ria. 

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

 CAA 
 CSC 

 f 
 m 

 B3.14. Función de nutrición. 
Visión global e integradora de 
aparellos e procesos que inter-
veñen na nutrición. 

 B3.14. Explicar os procesos 
fundamentais da nutrición, utili-
zando esquemas gráficos dos 
aparellos que interveñen nela. 

 BXB3.14.1. Determina e identifi-
ca, a partir de gráficos e esque-
mas, os órganos, os aparellos e 
os sistemas implicados na fun-
ción de nutrición, e relaciónao 
coa súa contribución no proceso. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.14. Función de nutrición. 
Visión global e integradora de 
aparellos e procesos que inter-
veñen na nutrición. 

 B3.15. Asociar a fase do proceso 
de nutrición que realiza cada 
aparello implicado. 

 BXB3.15.1. Recoñece a función 
de cada aparello e de cada sis-
tema nas funcións de nutrición. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.15. Anatomía e fisioloxía dos 
aparellos dixestivo, respiratorio, 
circulatorio e excretor. 

 B3.16. Identificar os compoñen-
tes dos aparellos dixestivo, circu-
latorio, respiratorio e excretor, e 
coñecer o seu funcionamento. 

 BXB3.16.1. Coñece e explica os 
compoñentes dos aparellos di-
xestivo, circulatorio, respiratorio 
e excretor, e o seu funcionamen-
to. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.16. Alteracións máis frecuen-
tes e doenzas asociadas aos 
aparellos que interveñen na nu-
trición: prevención e hábitos de 
vida saudables. 

 B3.17. Indagar acerca das 
doenzas máis habituais nos apa-
rellos relacionados coa nutrición, 
así como sobre as súas causas e 
a maneira de previlas. 

 BXB3.17.1. Diferencia as doen-
zas máis frecuentes dos órga-
nos, os aparellos e os sistemas 
implicados na nutrición, e asóci-
aas coas súas causas. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.17. Función de relación. 
Sistema nervioso e sistema en-
dócrino. 

 B3.18. Órganos dos sentidos: 
estrutura e función; coidado e 
hixiene. 

 B3.18. Describir os procesos 
implicados na función de rela-
ción, e os sistemas e aparellos 
implicados, e recoñecer e dife-
renciar os órganos dos sentidos 
e os coidados do oído e a vista. 

 BXB3.18.1. Especifica a función 
de cada aparello e de cada sis-
tema implicados nas funcións de 
relación. 

 CMCCT 

 BXB3.18.2. Describe os proce-
sos implicados na función de re-
lación, e identifica o órgano ou a 
estrutura responsables de cada 
proceso. 

 CMCCT 

 BXB3.18.3. Clasifica os tipos de 
receptores sensoriais e relació-
naos cos órganos dos sentidos 
en que se atopan. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.19. Coordinación e sistema 
nervioso: organización e función.  

 B3.20. Doenzas comúns do 
sistema nervioso: causas, facto-
res de risco e prevención. 

 B3.19. Explicar a misión integra-
dora do sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, e describir 
o seu funcionamento. 

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

 CMCCT 
 CSC 

 f  B3.21. Sistema endócrino: 
glándulas endócrinas e o seu 

 B3.20. Asociar as principais 
glándulas endócrinas coas hor-

 BXB3.20.1. Enumera as glándu-
las endócrinas e asocia con elas 

 CMCCT 
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 m funcionamento. Principais altera-
cións. 

monas que sintetizan e coa súa 
función. 

as hormonas segregadas e a súa 
función. 

 f 
 m 

 B3.22. Visión integradora dos 
sistemas nervioso e endócrino. 

 B3.21. Relacionar funcionalmen-
te o sistema neuro-endócrino. 

 BXB3.21.1. Recoñece algún 
proceso que teña lugar na vida 
cotiá no que se evidencie clara-
mente a integración neuroendó-
crina. 

 CMCCT 

 f  B3.23. Aparello locomotor. 
Organización e relacións funcio-
nais entre ósos, músculos e sis-
tema nervioso. 

 B3.22. Identificar os principais 
ósos e músculos do aparello lo-
comotor. 

 BXB3.22.1. Localiza os principais 
ósos e músculos do corpo hu-
mano en esquemas do aparello 
locomotor. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.23. Aparello locomotor. 
Organización e relacións funcio-
nais entre ósos, músculos e sis-
tema nervioso. 

 B3.23. Analizar as relacións 
funcionais entre ósos, músculos 
e sistema nervioso. 

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

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.24. Factores de risco e pre-
vención das lesións. 

 B3.24. Detallar as lesións máis 
frecuentes no aparello locomotor 
e como se preveñen. 

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

 CSC 
 CAA 

 f 
 m 

 B3.25. Reprodución humana. 
Anatomía e fisioloxía do aparello 
reprodutor. Cambios físicos e 
psíquicos na adolescencia. 

 B3.25. Referir os aspectos 
básicos do aparello reprodutor, 
diferenciar entre sexualidade e 
reprodución, e interpretar debu-
xos e esquemas do aparello re-
produtor. 

 BXB3.25.1. Identifica en esque-
mas os órganos do aparello re-
produtor masculino e feminino, e 
especifica a súa función. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.26. Ciclo menstrual. Fecun-
dación, embarazo e parto. 

 B3.26. Recoñecer os aspectos 
básicos da reprodución humana 
e describir os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto. 

 BXB3.26.1. Describe as princi-
pais etapas do ciclo menstrual e 
indica que glándulas e que hor-
monas participan na súa regula-
ción. 

 CMCCT 

 BXB3.26.2. Identifica os aconte-
cementos fundamentais da fe-
cundación, do embarazo e do 
parto 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B3.27. Análise dos métodos 
anticonceptivos. 

 B3.28. Doenzas de transmisión 
sexual: prevención. 

 B3.27. Comparar os métodos 
anticonceptivos, clasificalos se-
gundo a súa eficacia e recoñecer 
a importancia dalgúns deles na 
prevención de doenzas de 
transmisión sexual. 

 BXB3.27.1. Discrimina os méto-
dos de anticoncepción humana. 

 CMCCT 

 BXB3.27.2. Categoriza as princi-
pais doenzas de transmisión se-
xual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

 CMCCT 
 CSC 
 CCEC 

 e 
 g 
 m 

 B3.29. Técnicas de reprodución 
asistida. 

 B3.28. Compilar información 
sobre as técnicas de reprodución 
asistida e de fecundación in vitro, 
para argumentar o beneficio que 
supuxo este avance científico 
para a sociedade. 

 BXB3.28.1. Identifica as técnicas 
de reprodución asistida máis fre-
cuentes. 

 CMCCT 

 a 
 c 
 d 

 B3.30. Reposta sexual humana. 
Sexo e sexualidade. Saúde e 
hixiene sexual. 

 B3.29. Valorar e considerar a 
súa propia sexualidade e a das 
persoas do contorno, e transmitir 
a necesidade de reflexionar, de-

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

 CSC 
 CCEC 
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 m bater, considerar e compartir. 

 Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución  

 f  B4.1. Modelaxe do relevo. Facto-
res que condicionan o relevo te-
rrestre. 

 B4.1. Identificar algunhas das 
causas que fan que o relevo difi-
ra duns sitios a outros. 

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

 CMCCT 

 f  B4.2. Procesos xeolóxicos 
externos e diferenzas cos inter-
nos. Meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación. 

 B4.2. Relacionar os procesos 
xeolóxicos externos coa enerxía 
que os activa e diferencialos dos 
procesos internos. 

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

 CMCCT 

 BXB4.2.2. Diferencia os proce-
sos de meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación, e os 
seus efectos no relevo. 

 CMCCT 

 f  B4.3. Augas superficiais e mode-
laxe do relevo: formas caracterís-
ticas. 

 B4.3. Analizar e predicir a acción 
das augas superficiais, e identifi-
car as formas de erosión e depó-
sitos máis características. 

 BXB4.3.1. Analiza a actividade 
de erosión, transporte e sedi-
mentación producida polas au-
gas superficiais, e recoñece al-
gún dos seus efectos no relevo. 

 CMCCT 

 f 
 m 

 B4.4. Augas subterráneas: 
circulación e explotación. 

 B4.4. Valorar e analizar a impor-
tancia das augas subterráneas, e 
xustificar a súa dinámica e a súa 
relación coas augas superficiais. 

 BXB4.4.1. Valora e analiza a 
importancia das augas subterrá-
neas e os riscos da súa sobre-
explotación. 

 CMCCT 
 CSC 

 f  B4.5. Acción xeolóxica do mar: 
dinámica mariña e modelaxe lito-
ral. 

 B4.5. Analizar a dinámica mariña 
e a súa influencia na modelaxe 
litoral. 

 BXB4.5.1. Relaciona os move-
mentos da auga do mar coa ero-
sión, o transporte e a sedimenta-
ción no litoral, e identifica algu-
nhas formas resultantes caracte-
rísticas. 

 CMCCT 

 f  B4.6. Acción xeolóxica do vento: 
modelaxe eólica. 

 B4.6. Relacionar a acción eólica 
coas condicións que a fan posi-
ble, e identificar algunhas formas 
resultantes. 

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

 CMCCT 

 f  B4.7. Acción xeolóxica dos 
glaciares: formas de erosión e 
depósito que orixinan. 

 B4.7. Analizar a acción xeolóxica 
dos glaciares e xustificar as ca-
racterísticas das formas de ero-
sión e depósito resultantes. 

 BXB4.7.1. Analiza a dinámica 
glaciar e identifica os seus efec-
tos sobre o relevo. 

 CMCCT 

 f 
 l 
 ñ 

 B4.8. Factores que condicionan 
a modelaxe da paisaxe galega. 

 B4.8. Indagar e identificar os 
factores que condicionan a mo-
delaxe da paisaxe nas zonas 
próximas ao alumnado. 

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

 CCEC 
 CAA 

 f 
 g 
 m 

 B4.9. Acción xeolóxica dos seres 
vivos. A especie humana como 
axente xeolóxico.  

 B4.9. Recoñecer e identificar a 
actividade xeolóxica dos seres 
vivos e valorar a importancia da 
especie humana como axente 
xeolóxico externo. 

 BXB4.9.1. Identifica a interven-
ción de seres vivos en procesos 
de meteorización, erosión, trans-
porte e sedimentación. 

 CMCCT 

 BXB4.9.2. Valora e describe a 
importancia das actividades hu-
manas na transformación da su-
perficie terrestre. 

 CSC 
 CCEC 
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 f  B4.10. Manifestacións da enerxía 
interna da Terra. 

 B4.10. Diferenciar os cambios na 
superficie terrestre xerados pola 
enerxía do interior terrestre dos 
de orixe externa. 

 BXB4.10.1. Diferencia un proce-
so xeolóxico externo dun interno 
e identifica os seus efectos no 
relevo. 

 CMCCT 

 f  B4.11. Actividade sísmica e 
volcánica: orixe e tipos de mag-
mas. 

 B4.11. Analizar as actividades 
sísmica e volcánica, as súas ca-
racterísticas e os efectos que 
xeran. 

 BXB4.11.1. Coñece e describe 
como se orixinan os sismos e os 
efectos que xeran. 

 CMCCT 

 BXB4.11.2. Relaciona os tipos 
de erupción volcánica co magma 
que as orixina, e asóciaos co seu 
grao de perigo. 

 CMCCT 

 f 
 g 

 B4.12. Distribución de volcáns e 
terremotos. Riscos sísmico e 
volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención. 

 B4.12. Relacionar a actividade 
sísmica e volcánica coa dinámica 
do interior terrestre e xustificar a 
súa distribución planetaria. 

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

 CAA 
 CMCCT 

 f 
 g 

 B4.12. Distribución de volcáns e 
os terremotos. Riscos sísmico e 
volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención. 

 B4.13. Sismicidade en Galicia. 

 B4.13. Valorar e describir a 
importancia de coñecer os riscos 
sísmico e volcánico, e as formas 
de previlos. 

 BXB5.13.1. Valora e describe o 
risco sísmico e, de ser o caso, 
volcánico existente na zona en 
que habita, e coñece as medidas 
de prevención que debe adoptar. 

 CAA 
 CSC 

 Bloque 5. O solo como ecosistema.  

 f  B5.1. O solo como ecosistema. 
 B5.2. Compoñentes do solo e as 

súas interaccións. 

 B5.1. Analizar os compoñentes 
do solo e esquematizar as rela-
cións entre eles. 

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

 CMCCT 

 f 
 g 
 m 

 B5.3. Importancia do solo. Ris-
cos da súa sobreexplotación, 
degradación ou perda. 

 B5.2. Valorar e determinar a 
importancia do solo e os riscos 
que comporta a súa sobreexplo-
tación, degradación ou perda. 

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

 CMCCT 
 CSC 

 Bloque 6. Proxecto de investigación  

 b 
 c 

 

 B6.1. Método científico. Elabora-
ción de hipóteses, e a súa com-
probación e argumentación, a 
partir da experimentación ou a 
observación. 

 B6.1. Planear, aplicar e integrar 
as destrezas e as habilidades 
propias do traballo científico. 

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

 CAA 
 CMCCT 

 b 
 f 
 g 

 B6.1. Método científico. Elabora-
ción de hipóteses, e a súa com-
probación e argumentación, a 
partir da experimentación ou a 
observación. 

 B6.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da experi-
mentación ou da observación e a 
argumentación. 

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

 CAA 
 CCL 

 e  B6.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica.  

 B6.3. Utilizar fontes de informa-
ción variada, e discriminar e de-
cidir sobre elas e os métodos 
empregados para a súa obten-
ción. 

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

 CMCCT 
  CD 

 a 
 b 
 c 

 B6.3. Proxecto de investigación 
en equipo. Organización. Partici-
pación e colaboración respec-
tuosa no traballo individual e en 
equipo. Presentación de conclu-

 B6.4. Participar, valorar e res-
pectar o traballo individual e en 
equipo. 

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

 CAA 
 CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 
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sións. 

 a 
 b 
 d 
 h 
 o 

 B6.3. Proxecto de investigación 
en equipo. Organización. Partici-
pación e colaboración respec-
tuosa no traballo individual e en 
equipo. Presentación de conclu-
sións. 

 B6.5. Expor e defender en públi-
co o proxecto de investigación 
realizado. 

 BXB6.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre 
animais e/ou plantas, os ecosis-
temas do seu contorno ou a ali-
mentación e a nutrición humana, 
para a súa presentación e defen-
sa na aula. 

 CSIEE 
 CD 

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

 CCL 
 CCEC 
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 Bloque 1. Os seres vivos: composición e función  

 e 
 i 

 B1.1. Niveis de organiza-
ción dos seres vivos. 

 B1.2. Características dos 
seres vivos: funcións de 
nutrición, relación e repro-
dución. 

 B1.1. Especificar as característi-
cas dos seres vivos. 

 BXB1.1.1. Describe as característi-
cas dos seres vivos: funcións de 
nutrición, relación e reprodución. 

 CCL 

 l  B1.3. Concepto de bioe-
lemento e biomolécula. 

 B1.4. Clasificación dos 
bioelementos e das biomo-
léculas. 

 B1.2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento e biomolécula. 

 BXB1.2.1. Identifica e clasifica os 
bioelementos e as biomoléculas 
presentes nos seres vivos. 

 CAA 
 CMCCT 

 l 
 d 

 B1.5. Estrutura, composi-
ción química e propieda-
des das biomoléculas.  

 B1.3. Diferenciar e clasificar os 
tipos de biomoléculas que cons-
titúen a materia viva, e relacio-
nalos coas súas respectivas fun-
cións biolóxicas na célula.  

 BXB1.3.1. Distingue as caracterís-
ticas fisicoquímicas e as propieda-
des das moléculas básicas que 
configuran a estrutura celular, e 
destaca a uniformidade molecular 
dos seres vivos. 

 CAA 
 CMCCT 

 d 
 i 

 B1.5. Estrutura, composi-
ción química e propieda-
des das biomoléculas. 

 B1.4. Diferenciar os monómeros 
constituíntes das macromolécu-
las orgánicas. 

 BXB1.4.1. Identifica os monómeros 
constituíntes das macromoléculas 
orgánicas. 

 CAA 

 d 
 i 

B1.6. Relación entre estru-
tura e funcións biolóxicas 
das biomoléculas. 

 B1.5. Recoñecer e identificar 
algunhas macromoléculas cuxa 
conformación estea directamen-
te relacionada coa súa función. 

 BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa 
súa función biolóxica de acordo coa 
súa estrutura tridimensional. 

 CAA 
 CD 

 Bloque 2. A organización celular  

 e 
 i 

 B2.1. A célula como uni-
dade estrutural, funcional 
e xenética. 

 B2.1. Describir a célula como 
unidade estrutural, funcional e 
xenética dos seres vivos, e dis-

 BXB2.1.1. Interpreta a célula como 
unha unidade estrutural, funcional e 
xenética dos seres vivos. 

 CAA 
 CMCCT 
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 g   B2.2. Modelos de organi-
zación celular: célula pro-
cariota e eucariota; célula 
animal e célula vexetal. 

tinguir unha célula procariota 
dunha eucariota e unha célula 
animal dunha vexetal, analizan-
do as súas semellanzas e as 
súas diferenzas. 

 BXB2.1.2. Perfila células procario-
tas e eucarióticas e nomea as súas 
estruturas. 

 CAA 
 CMCCT 

 m 
 g 

 B2.3. Estrutura e función 
dos orgánulos celulares. 

 B2.4. Planificación e 
realización de prácticas de 
laboratorio. Observación 
microscópica de células 
eucariotas animais e vexe-
tais. 

 B2.2. Identificar os orgánulos 
celulares, e describir a súa es-
trutura e a súa función. 

 BXB2.2.1. Representa esquemati-
camente os orgánulos celulares e 
asocia cada orgánulo coa súa fun-
ción ou coas súas funcións. 

 CD 
 CMCCT 

 BXB2.2.2. Recoñece e nomea 
células animais e vexetais median-
te microfotografías ou preparacións 
microscópicas. 

 CAA 
 CD 

 e 
 i 

 B2.5. Ciclo celular. Divi-
sión celular: mitose e me-
iose. Importancia na evo-
lución dos seres vivos. 

 B2.3. Recoñecer e identificar as 
fases da mitose e da meiose, e 
argumentar a súa importancia 
biolóxica. 

 BXB2.3.1. Describe os acontece-
mentos fundamentais en cada fase 
da mitose e da meiose. 

 CCL 

 d 
 l 

  B2.5. Ciclo celular. Divi-
sión celular: mitose e me-
iose. Importancia na evo-
lución dos seres vivos. 

 B2.4. Establecer as analoxías e 
as diferenzas principais entre os 
procesos de división celular mi-
tótica e meiótica. 

 BXB2.4.1. Selecciona as principais 
analoxías e diferenzas entre a mi-
tose e a meiose. 

 CMCCT 
 CD 

 Bloque 3. Histoloxía  

 i 
 g 

 B3.1. Concepto de tecido, 
órgano, aparello e siste-
ma. 

 B3.1. Diferenciar os niveis de 
organización celular e interpretar 
como se chega ao nivel tisular. 

 BXB3.1.1. Identifica os niveis de 
organización celular e determina as 
súas vantaxes para os seres pluri-
celulares. 

 CAA 

 i 
 l 

 B3.2. Principais tecidos 
animais: estrutura e fun-
ción. 

 B3.3. Principais tecidos 
vexetais: estrutura e fun-
ción. 

 B3.2. Recoñecer e indicar a 
estrutura e a composición dos 
tecidos animais e vexetais, en 
relación coas súas funcións. 

 BXB3.2.1. Relaciona tecidos ani-
mais e/ou vexetais coas súas célu-
las características, asociando a 
cada unha a súa función. 

 CMCCT 

 g 
 m 

 B3.4. Observacións mi-
croscópicas de tecidos 
animais e vexetais. 

 B3.3. Asociar imaxes microscó-
picas ao tecido ao que perten-
cen. 

 BXB3.3.1. Relaciona imaxes mi-
croscópicas co tecido ao que per-
tencen. 

 CAA 
 CD 

 Bloque 4. A biodiversidade  

 d 
 l 
 p 

 B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos ta-
xonómicos. 

 B4.1. Coñecer e indicar os 
grandes grupos taxonómicos de 
seres vivos. 

 BXB4.1.1. Identifica os grandes 
grupos taxonómicos dos seres vi-
vos. 

 CMCCT 

 b 
 d 
 p 

 B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos ta-
xonómicos. 

 B4.2. Interpretar os sistemas de 
clasificación e nomenclatura dos 
seres vivos. 

  BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves 
dicotómicas ou outros medios para 
a identificación e clasificación de 
especies de animais e plantas. 

 CAA 
 CSIEE 

 BXB4.2.2. Manexa e traballa cos 
sistemas de clasificación e a no-
menclatura dos seres vivos. 

 CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 e 
 a 

 B4.2. Concepto de biodi-
versidade. Índices de bio-

 B4.3. Definir o concepto de 
biodiversidade e coñecer e iden-
tificar os principais índices de 

 BXB4. 3.1. Coñece o concepto de 
biodiversidade e relaciónao coa 
variedade e a abundancia de espe-

 CCEC 
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diversidade. cálculo de diversidade biolóxica. cies.  

 BXB4.3.2. Resolve problemas de 
cálculo de índices de diversidade. 

 CAA 
 CMCCT 

 BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal 
como desencadeante da biodiver-
sidade. 

 CAA 
 CSC 

 l 
 h 

 B4.3. Características dos 
dominios e dos reinos dos 
seres vivos. 

 B4.4. Coñecer e indicar as 
características dos tres dominios 
e os cinco reinos en que se cla-
sifican os seres vivos. 

 BXB4.4.1. Recoñece os tres domi-
nios e os cinco reinos en que agru-
pan os seres vivos. 

 CAA 
 CMCCT 

 BXB4.4.2. Enumera as característi-
cas de cada un dos dominios e dos 
reinos en que se clasifican os seres 
vivos. 

 CCL 

 h 
 i 
 p 

 B4.4. Grandes zo-
nas bioxeográficas. 

 B4.5. Patróns de distribu-
ción. Principais biomas.  
Os biomas galegos. 

 B4.5. Situar as grandes zonas 
bioxeográficas e os principais 
biomas. 

 BXB4.5.1. Identifica os grandes 
biomas e sitúa sobre o mapa as 
principais zonas bioxeográficas. 

 CMCCT 
 CCEC 

 BXB4.5.2. Diferencia os principais 
biomas e ecosistemas terrestres e 
mariños. 

 CAA 
 CD 

 h 
 i 
 p 

 B4.4. Grandes zo-
nas bioxeográficas. 

 B4.5. Patróns de distribu-
ción. Principais biomas. 
Os biomas galegos. 

 B4.6. Relaciona as zonas bioxe-
ográficas coas principais varia-
bles climáticas. 

 BXB4.6.1. Recoñece e explica a 
influencia do clima na distribución 
de biomas, ecosistemas e espe-
cies. 

 CCL 
 CSC 

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

 CMCCT 

 l 
 p 

 B4.4. Grandes zo-
nas bioxeográficas. 

 B4.5. Patróns de distribu-
ción. Principais biomas. 
Os biomas galegos. 

 B4.7. Interpretar mapas bioxeo-
gráficos e determinar as forma-
cións vexetais correspondentes.  

 BXB4.7.1. Interpreta ma-
pas bioxeográficos e de vexetación. 

 CD 
 CMCCT 

 BXB4.7.2. Asocia e relaciona as 
principais formacións vexetais cos 
biomas correspondentes. 

 CAA 

 d  B4.6. Factores xeolóxicos 
e biolóxicos que inflúen na 
distribución dos seres vi-
vos. 

 B4.8. Valorar a importancia da 
latitude, a altitude e outros facto-
res xeográficos na distribución 
das especies. 

 BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a 
altitude, a continentalidade, a insu-
laridade e as barreiras oroxénicas e 
mariñas coa distribución das espe-
cies. 

 CMCCT 
 CD 

 l  B4.7. A evolución como 
fonte de biodiversidade. 
Proceso de especiación. 

 B4.9. Relacionar a biodiversida-
de co proceso evolutivo. 

 BXB4.9.1. Relaciona a biodiversi-
dade co proceso de formación de 
especies mediante cambios evolu-
tivos. 

 CAA 
 CSC 

 BXB4.9.2. Identifica o proceso de 
selección natural e a variabilidade 
individual como factores clave no 
aumento de biodiversidade. 

 CMCCT 

 e  B4.7.A evolución como 
fonte de biodiversidade. 
Proceso de especiación. 

 B4.10. Describir o proceso de 
especiación e enumerar os fac-
tores que o condicionan. 

 BXB4.10.1. Enumera as fases da 
especiación. 

 CCL 

 BXB4.10.2. Identifica os factores 
que favorecen a especiación. 

 CAA 
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 CMCCT 

 h 
 l 
 p 

 B4.8. Ecosistemas da 
Península Ibérica. Ecosis-
temas de Galicia. 

 B4.11. Recoñecer e indicar a 
importancia bioxeográfica da 
Península Ibérica no mantemen-
to da biodiversidade e a aporta-
ción de Galicia á biodiversidade. 

 BXB4.11.1. Sitúa a Península 
Ibérica e recoñece a súa situación 
entre dúas áreas bioxeográficas 
diferentes. 

 CSIEE 
 CD 

 BXB4.11.2. Recoñece a importan-
cia da Península Ibérica como mo-
saico de ecosistemas. 

 CSC 
 CCEC 

 BXB4.11.3. Enumera os principais 
ecosistemas da Península Ibérica e 
de Galicia, e as súas especies 
máis representativas. 

 CAA 
 CCEC 

 i 
 l 
 p 

 B4.9. Importancia ecolóxi-
ca das illas e a súa rela-
ción coa biodiversidade. 

 B4.12. Coñecer e indicar a 
importancia das illas como luga-
res que contribúen á biodiversi-
dade e á evolución das espe-
cies. 

 BXB4.12.1. Enumera os factores 
que favorecen a especiación nas 
illas. 

 CAA 
 CMCCT 

 BXB4.12.2. Recoñece a importan-
cia das illas no mantemento da 
biodiversidade. 

 CCEC 

 e 
 g 
 p 

 B4.10. Concepto de en-
demismo. Principais en-
demismos da Península 
Ibérica e de Galicia. 

 B4.13. Definir o concepto de 
endemismo, e coñecer e identifi-
car os principais endemismos da 
flora e da fauna españolas e ga-
legas. 

 BXB4.13.1. Define o concepto de 
endemismo ou especie endémica. 

 CMCCT 

 BXB4.13.2. Identifica os principais 
endemismos de plantas e animais 
en España e en Galicia. 

 CCEC 

 l 
 b 
 h 
 ñ 

 B4.11. Importancia biolóxi-
ca da biodiversidade. 

 B4.14. Coñecer e relacionar as 
aplicacións da biodiversidade en 
campos como a saúde, a medi-
cina, a alimentación e a indus-
tria. 

 BXB4.14.1. Enumera as vantaxes 
que se derivan do mantemento da 
biodiversidade para o ser humano. 

 CAA 
 CSC 

 a 
 b 
 h 

 B4.12. Causas da perda 
de biodiversidade. 

 B4.15. Coñecer e indicar as 
principais causas de perda de 
biodiversidade, así como as 
ameazas máis importantes para 
a extinción de especies. 

 BXB4.15.1. Enumera as principais 
causas de perda de biodiversidade. 

 CMCCT 
 CSC 

 BXB4.15.2. Coñece e explica as 
principais ameazas que penden 
sobre as especies e que fomentan 
a súa extinción. 

 CSC 

 a 
 h 

 B4.13. O factor antrópico 
na conservación da biodi-
versidade. 

 B4.16. Enumerar as principais 
causas de orixe antrópica que 
alteran a biodiversidade. 

 BXB4.16.1. Enumera as principais 
causas de perda de biodiversidade 
derivadas das actividades huma-
nas. 

 CAA 
 CSC 

 BXB4.16.2. Indica as principais 
medidas que reducen a perda de 
biodiversidade. 

 CSIEE 

 a 
 c 
 p 

 B4.13. O factor antrópico 
na conservación da biodi-
versidade. 

 B4.17. Comprender e diferenciar 
os inconvenientes producidos 
polo tráfico de especies exóticas 
e pola liberación no medio de 
especies alóctonas ou invaso-
ras. 

 BXB4.17.1. Coñece e explica os 
principais efectos derivados da in-
trodución de espe-
cies alóctonas nos ecosistemas. 

 CMCCT 

 e 
 p 

 B4.14. Estudo dun ecosis-
tema. Cómputo da biodi-

 B4.18. Describir as principais 
especies e valorar a biodiversi-

 BXB4.18.1. Deseña experiencias 
para o estudo de ecosistemas e a 

 CCEC 
 CSIEE 
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versidade. dade dun ecosistema próximo. valoración da súa biodiversidade.  CD 

 Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio  

 e 
 l 

 B5.1. Absorción da auga e 
os sales minerais nos ve-
xetais. 

 B5.1. Describir como se realiza a 
absorción da auga e os sales 
minerais. 

 BXB5.1.1. Describe a absorción da 
auga e os sales minerais. 

 CAA 
 CMCCT 

 i 
 l 

 B5.2. Funcións de nutri-
ción nas plantas. Proceso 
de obtención e transporte 
dos nutrientes. 

 B5.2. Coñecer e identificar a 
composición do zume bruto e os 
seus mecanismos de transporte. 

 BXB5.2.1. Coñece e explica a 
composición do zume bruto e os 
seus mecanismos de transporte. 

 CMCCT 
 CCL 

 e  B5.3. Procesos de transpi-
ración, intercambio de ga-
ses e gutación. 

 B5.3. Explicar os procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases e gutación. 

 BXB5.3.1. Describe os procesos de 
transpiración, intercambio de gases 
e gutación. 

 CMCCT 
 CCL  

 l  B5.4. Transporte do zume 
elaborado. 

 B5.4. Coñecer e identificar a 
composición do zume elaborado 
e os seus mecanismos de trans-
porte. 

 BXB5.4.1. Explica a composición 
do zume elaborado e os seus me-
canismos de transporte. 

 CAA 
 CMCCT 

 l  B5.5. Fotosíntese.  B5.5. Comprender e diferenciar 
as fases da fotosíntese e os fac-
tores que afectan o proceso. 

 BXB5.5.1. Detalla os principais 
feitos que acontecen durante cada 
fase da fotosíntese e asocia, a nivel 
de orgánulo, onde se producen. 

 CAA 
 CMCCT 

 i 
 l 

 B5.6. Importancia biolóxica 
da fotosíntese. 
 

 B5.6. Salientar a importancia 
biolóxica da fotosíntese. 
 

 BXB5.6.1. Argumenta e precisa a 
importancia da fotosíntese como 
proceso de biosíntese, imprescin-
dible para o mantemento da vida 
na Terra. 

 CCL 
 CSC 

 e  B5.7. A excreción en 
vexetais. Tecidos secreto-
res. 
 

 B5.7. Explicar a función de 
excreción en vexetais e as subs-
tancias producidas polos tecidos 
secretores. 

 BXB5.7.1. Recoñece algún exem-
plo de excreción en vexetais. 

 CMCCT 

 BXB5.7.2. Relaciona os tecidos 
secretores e as substancias que 
producen. 

 CAA 

 e 
 g 

 B5.8. Funcións de relación 
nas plantas. Tropismos e 
nastias. 

 B5.8. Describir tropismos e 
nastias, e ilustralos con exem-
plos. 

 BXB5.8.1. Describe e coñece 
exemplos de tropismos e nastias. 

 CMCCT 

 e 
 l 

 B5.9. Hormonas vexetais: 
tipos e funcións. 

 B5.9. Definir o proceso de regu-
lación nas plantas mediante 
hormonas vexetais. 

 BXB5.9.1. Valora o proceso de 
regulación das hormonas vexetais. 

 CAA 

 i 
 l 

 B5.9. Hormonas vexetais: 
tipos e funcións. 

 B5.10. Coñecer e relacionar os 
tipos de fitohormonas coas súas 
funcións. 

 BXB5.10.1. Relaciona 
as fitohormonas coas súas fun-
cións. 

 CAA 

 l 
 i 

 B5.10. Efectos da luz e a 
temperatura sobre o de-
senvolvemento das plan-
tas. 

 B5.11. Comprender e diferenciar 
os efectos da temperatura e da 
luz no desenvolvemento das 
plantas. 

 BXB5.11.1. Argumenta os efectos 
da temperatura e a luz no desen-
volvemento das plantas. 

 CCL 

 d 
 l 

 B5.11. Funcións de repro-
dución en vexetais: tipos 
de reprodución. 

 B5.12. Entender os mecanismos 
de reprodución asexual e a re-
produción sexual nas plantas. 

 BXB5.12.1. Distingue os mecanis-
mos de reprodución asexual e a 
reprodución sexual nas plantas. 

 CAA 
 CMCCT 

 l  B5.12. Ciclos biolóxicos 
dos principais grupos de 

 B5.13. Diferenciar os ciclos 
biolóxicos 

 BXB5.13.1. Diferencia os ciclos 
biolóxicos e briofitas, pteridofitas e 

 CMCCT 
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 i plantas. de briofitas, pteridofitas e es-
permafitas, e as súas fases e 
estruturas características. 

espermafitas, e as súas fases e 
estruturas características. 

 BXB5.13.2. Interpreta esquemas, 
debuxos, gráficas e ciclos biolóxi-
cos dos grupos de plantas. 

 CAA 
 CMCCT 

 l 
 i 

 B5.13. Semente e froito. 
 B5.14. Polinización e 

fecundación nas esperma-
fitas. 

 B5.14. Entender os procesos de 
polinización e de dobre fecunda-
ción nas espermafitas. Forma-
ción da semente e o froito. 

 BXB5.14.1. Explica os procesos de 
polinización e de fecundación nas 
espermafitas e diferencia a orixe e 
as partes da semente e do froito. 

 CMCCT 
 CCL 

 d 
 l 

 B5.15. Propagación dos 
froitos e diseminación das 
sementes. Proceso da 
xerminación. 

 B5.15. Coñecer e indicar os 
mecanismos de diseminación 
das sementes e os tipos de xer-
minación. 

 BXB5.15.1. Distingue os mecanis-
mos de diseminación das sementes 
e os tipos de xerminación. 

 CMCCT 

 i 
 l 

 B5.15. Propagación dos 
froitos e diseminación das 
sementes. Proceso da 
xerminación. 

 B5.16. Coñecer e relacionar as 
formas de propagación dos froi-
tos. 

 BXB5.16.1. Identifica os mecanis-
mos de propagación dos froitos. 

 CMCCT 
 CAA 

 i 
 l 

 B5.16. Adaptacións dos 
vexetais ao medio. 
 

 B5.17. Recoñecer e relacionar 
as adaptacións 
máis características dos vexetais 
aos medios en que habitan. 

 BXB5.17.1. Relaciona as adapta-
cións dos vexetais co medio en que 
se desenvolven. 

 CAA 

 m 
 g 

 B5.17. Aplicacións e 
experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía vexe-
tal. 

 B5.18. Deseñar e realizar expe-
riencias en que se probe a in-
fluencia de determinados facto-
res no funcionamento dos vexe-
tais. 

 BXB5.18.1. Realiza experiencias 
que demostren a intervención de 
determinados factores no funcio-
namento das plantas. 

 CSIEE 
 CMCCT 

 Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio  

 l  B6.1. Funcións de nutri-
ción nos animais. 

 

 B6.1. Comprender e discriminar 
os conceptos de nutrición hete-
rótrofa e de alimentación. 

 BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas 
máis significativas entre os concep-
tos de nutrición e alimentación. 

 CAA 
 CCL 

 BXB6.1.2. Coñece as característi-
cas da nutrición heterótrofa e dis-
tingue os tipos principais. 

 CAA 
 CMCCT 

 i  B6.2. Estrutura e función 
dos aparellos dixestivos e 
as súas glándulas. 

 B6.2. Distinguir os modelos de 
aparellos dixestivos dos inverte-
brados. 

 BXB6.2.1. Recoñece e diferencia 
os aparellos dixestivos dos inverte-
brados. 

 CMCCT 

 i  B6.2. Estrutura e función 
dos aparellos dixestivos e 
as súas glándulas. 

 B6.3. Distinguir os modelos de 
aparellos dixestivos dos verte-
brados. 

 BXB6.3.1. Recoñece e diferencia 
os aparellos dixestivos dos verte-
brados. 

 CMCCT 

 l 
 ñ 

 B6.2. Estrutura e función 
dos aparellos dixestivos e 
as súas glándulas. 

 B6.4. Diferenciar a estrutura e a 
función dos órganos do aparello 
dixestivo e as súas glándulas. 

 BXB6.4.1. Relaciona cada órgano 
do aparello dixestivo coa súa fun-
ción. 

 CAA 

 BXB6.4.2. Describe a absorción no 
intestino. 

 CCL 

 l  B6.3. Aparellos circulato-
rios. Pigmentos respirato-
rios nos animais. Linfa. 

 B6. 5. Coñecer e relacionar a 
importancia de pigmen-
tos respiratorios no transporte de 
osíxeno. 

 BXB6.5.1. Recoñece e explica a 
existencia de pigmentos respirato-
rios nos animais. 

 CAA 
 CCL 
 CMCCT 
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 l 
 e 

 B6.3. Aparellos circulato-
rios. Pigmentos respirato-
rios nos animais. Linfa. 

 B6.6. Comprender e describir os 
conceptos de circulación aberta 
e pechada, circulación simple e 
dobre, incompleta ou completa. 

BXB6.6.1. Relaciona circulación 
aberta e pechada cos animais que 
a presentan e explica as súas van-
taxes e os seus inconvenientes. 

 CAA 

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

 CD 
 CMCCT 

 l  B6.3. Aparellos circulato-
rios. Pigmentos respirato-
rios nos animais. Linfa. 

 B6.7. Coñecer e relacionar a 
composición e a función da linfa. 

 BXB6.7.1. Indica a composición da 
linfa e identifica as súas principais 
funcións. 

 CMCCT 

 i  B6.4. Transporte de gases 
e respiración. Tipos de 
aparellos respiratorios. 
Respiración celular. 

 B6.8. Distinguir respiración 
celular de respiración (ventila-
ción e intercambio gasoso). 

 BXB6.8.1. Diferencia respiración 
celular e respiración, e explica o 
significado biolóxico de respira-
ción celular. 

 CAA 
 CMCCT 

 l 
 e 

 B6.5. Transporte de gases 
e a respiración. Tipos de 
aparellos respiratorios. 
Respiración celular. 

 B6.9. Coñecer e indicar os tipos 
de aparellos respiratorios en in-
vertebrados e vertebrados. 

 BXB6.9.1. Asocia os aparellos 
respiratorios cos grupos aos que 
pertencen, e recoñéceos en repre-
sentacións esquemáticas. 

 CD 

 e  B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebra-
dos. Produtos da excre-
ción. 

 B6.10. Definir o concepto de 
excreción e relacionalo cos ob-
xectivos que persegue. 

 BXB6.10.1. Define e explica o 
proceso da excreción. 

 

 CCL 

 e 
 l 

 B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebra-
dos. Produtos da excre-
ción. 

 B6.11. Enumerar os principais 
produtos de excreción e sinalar 
as diferenzas apreciables nos 
grupos de animais en relación 
con estes produtos. 

 BXB6.11.1. Enumera os principais 
produtos de excreción e clasifica os 
grupos de animais segundo os pro-
dutos de excreción. 
 

 CAA 
 CMCCT 

 e  B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebra-
dos. Produtos da excre-
ción. 

 B6.12. Describir os principais 
tipos órganos e aparellos excre-
tores nos distintos grupos de 
animais. 

 BXB6.12.1. Describe os principais 
aparellos excretores dos animais e 
recoñece as súas principais estru-
turas a partir de representa-
ción esquemáticas. 

 CMCCT 

 d  B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebra-
dos. Produtos da excre-
ción. 

 B6.13. Estudar a estrutura 
das nefronas e o proceso de 
formación dos ouriños. 

 BXB6.13.1. Localiza e identifica as 
rexións dunha nefrona. 

 CAA 
 CMCCT 

 BXB6.13.2. Explica o proceso de 
formación dos ouriños. 

 CMCCT 

 l  B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebra-
dos. Produtos da excre-
ción. 

 B6.14. Coñecer e relacionar 
mecanismos específicos 
ou singulares de excreción en 
vertebrados. 

 BXB6.14.1. Identifica os mecanis-
mos específicos ou singulares de 
excreción dos vertebrados. 

 CMCCT 

 l 
 e 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas ner-
vioso e endócrino. Home-
ostase. 

 B6.15. Comprender e describir o 
funcionamento integrado dos 
sistemas nervioso e hormonal en 
animais. 

 BXB6.15.1. Integra a coordinación 
nerviosa e hormonal, relacionando 
ambas as dúas funcións. 

 CAA 

 i  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 

 B6.16. Coñecer e identificar os 
principais compoñentes do sis-

 BXB6.16.1. Define estímulo, recep-
tor, transmisor, efector. 

 CCL 
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efectores. Sistemas ner-
vioso e endócrino. Home-
ostase. 

tema nervioso e o seu funcio-
namento. 

 BXB6.16.2. Identifica distintos tipos 
de receptores sensoriais e nervios. 

 CAA 
 CMCCT  

 e  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas ner-
vioso e endócrino. Home-
ostase. 

 B6.17. Explicar o mecanismo de 
transmisión do impulso nervioso. 

 BXB6.17.1. Explica a transmisión 
do impulso nervioso na neurona e 
entre neuronas. 

 CCL 

 i  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas ner-
vioso e endócrino. Home-
ostase. 

 B6.18. Identificar os principais 
tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

 BXB6.18.1. Distingue os principais 
tipos de sistemas nerviosos en in-
vertebrados. 

 CAA 
 CMCCT 

 l  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas ner-
vioso e endócrino. Home-
ostase. 

 B6.19. Diferenciar o desenvol-
vemento do sistema nervioso en 
vertebrados. 

 BXB6.19.1. Identifica os principais 
sistemas nerviosos de vertebrados. 

 CMCCT 

 e 
 l 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas ner-
vioso e endócrino. Home-
ostase. 
 

 B6.20. Describir os compoñen-
tes e as funcións do sistema 
nervioso tanto desde o punto de 
vista anatómico (SNC e SNP) 
como desde o funcional (somáti-
co e autónomo).  

 BXB6.20.1. Describe o sistema 
nervioso central e periférico dos 
vertebrados, e diferencia as fun-
cións do sistema nervioso somático 
e o autónomo. 

 CMCCT 

 e 
 l 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas ner-
vioso e endócrino. Home-
ostase. 

 B6.21. Describir os compoñen-
tes do sistema endócrino e a súa 
relación co sistema nervioso. 

 BXB6.21.1. Establece a relación 
entre o sistema endócrino e o sis-
tema nervioso. 

 CAA 
 CSIEE 

 i  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas ner-
vioso e endócrino. Home-
ostase. 

 B6.22. Enumerar as glándulas 
endócrinas en vertebrados, as 
hormonas que producen e as 
funcións destas. 

 BXB6.22.1. Describe as diferenzas 
entre glándulas endócrinas e exó-
crinas. 

 CCL 
 CMCCT 

BXB6.22.2. Discrimina a función 
reguladora e en que lugar se evi-
dencia a actuación dalgunhas das 
hormonas que actúan no corpo 
humano. 

 CAA 
 CMCCT 

 BXB6.22.3. Relaciona cada glándu-
la endócrina coa hormona ou as 
hormonas máis importantes que 
segrega, e explica a súa función de 
control. 

 CMCCT 

 i 
 l 

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas ner-
vioso e endócrino. Home-
ostase. 

 B6.23. Coñecer e identificar as 
hormonas e as estruturas que as 
producen nos principais grupos 
de invertebrados. 

 BXB6.23.1. Relaciona as principais 
hormonas dos invertebrados coa 
súa función de control. 

 CAA 

 BXB6.23.2. Identifica o concepto de 
homeostase e a súa relación co 
sistema nervioso e endócrino. 

 CMCCT 

 e  B6.7. Reprodución nos 
animais. Tipos de repro-
dución. Vantaxes e incon-
venientes. 

 B6.24. Definir o concepto de 
reprodución e diferenciar entre 
reprodución sexual e asexual. 
Tipos. Vantaxes e inconvenien-

 BXB6.24.1. Describe as diferenzas 
entre reprodución asexual e sexual, 
e argumenta as vantaxes e os in-
convenientes de cada unha. 

 CCL 
 CMCCT 
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tes.  BXB6.24.2. Identifica tipos de 
reprodución asexual en organismos 
unicelulares e pluricelulares. 

 CMCCT 

 BXB6.24.3. Distingue os tipos de 
reprodución sexual. 

 CAA 

 e  B6.8. Gametoxénese. 
 

 B6.25. Describir os procesos da 
gametoxénese. 

 BXB6.25.1. Distingue e compara o 
proceso de espermatoxénese e 
ovoxénese. 

 CAA 

 l  B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento embrio-
nario. 

 B6.26. Coñecer e relacionar os 
tipos de fecundación en animais 
e as súas etapas. 

 BXB6.26.1. Diferencia os tipos de 
fecundación en animais e as súas 
etapas. 

 CMCCT 

 e  B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento embrio-
nario. 

 B6.27. Describir as fases do 
desenvolvemento embrionario. 

 BXB6.27.1. Identifica as fases do 
desenvolvemento embrionario e os 
acontecementos característicos de 
cada unha. 

 CAA 
 CMCCT 

 BXB6.27.2. Relaciona os tipos de 
ovo cos procesos de segmentación 
e gastrulación durante o desenvol-
vemento embrionario. 

 CMCCT 

 d  B6.10. Ciclos biolóxicos 
máis característicos dos 
animais. 

 B6. 28. Analizar os ciclos bioló-
xicos dos animais. 

 BXB6.28.1. Identifica as fases dos 
ciclos biolóxicos dos animais. 

 CAA 

 l 
 i 

 B6.11. Adaptacións dos 
animais ao medio. 

 B6.29. Recoñecer e relacionar 
as adaptacións máis caracterís-
ticas dos animais aos medios en 
que habitan. 

 BXB6.29.1. Identifica as adapta-
cións animais aos medios aéreos. 

 CAA 

 BXB6.29.2. Identifica as adapta-
cións animais aos medios acuáti-
cos. 

 CAA 

 BXB6.29.3. Identifica as adapta-
cións animais aos medios terres-
tres. 

 CAA 

 m 
 g 

  B6.12. Aplicacións e 
experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía ani-
mal. 

 B6.30. Realizar experiencias de 
fisioloxía e anatomía animal. 

 BXB6.30.1. Describe e realiza 
experiencias de fisioloxía e anato-
mía animal. 

 CSIEE 

 Bloque 7. Estrutura e composición da Terra  

 i 
 l 

 B7.1. Análise e interpreta-
ción dos métodos de estu-
do da Terra. 

 B7.1. Interpretar os métodos de 
estudo da Terra e identificar as 
súas achegas e as súas limita-
cións. 

 BXB7.1.1. Caracteriza os métodos 
de estudo da Terra sobre a base 
dos procedementos que utiliza e as 
súas achegas e limitacións. 

 CMCCT 
 CD 

 d 
 l 

 B7.2. Estrutura do interior 
terrestre: capas que se 
diferencian en función da 
súa composición e da 
súa mecánica. 

 B7.2. Identificar as capas que 
conforman o interior do planeta 
de acordo coa súa composición, 
diferencialas das que se esta-
blecen en función da súa mecá-
nica, e marcar as descontinuida-
des e as zonas de transición. 

 BXB7.2.1. Resume a estrutura e 
composición do interior terrestre, 
distinguindo as súas capas en fun-
ción da súa composición e da súa 
mecánica, así como as desconti-
nuidades e as zonas de transición 
entre elas. 

 CCL 

 BXB7.2.2. Sitúa en mapas e es-
quemas as capas da Terra, e iden-
tifica as descontinuidades que 

 CMCCT 
 CD 
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permiten diferencialas. 

 BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoqu-
ímico e xeodinámico da Terra e 
contrasta o que achega cada un 
deles ao coñecemento da estrutura 
da Terra. 

 CCEC 

 e  B7.3. Dinámica litosférica.  
 

  B7.3. Precisar os procesos que 
condicionan a estrutura actual 
terrestre. 

 BXB7.3.1. Detalla e enumera 
procesos que deron lugar á estrutu-
ra actual do planeta. 

 CAA 
 CCL 

 l  B7.4. Evolución das teorí-
as desde a deriva conti-
nental ata a tectónica de 
placas. 
 

 B7.4. Comprender e diferenciar 
a teoría da deriva continental 
de Wegener e a súa relevancia 
para o desenvolvemento da teo-
ría da tectónica de placas. 

 BXB7.4.1. Indica as achegas máis 
relevantes da deriva continental, 
para o desenvolvemento da teoría 
da Tectónica de placas. 

 CCEC 

 b  B7.4. Evolución das teorí-
as desde a deriva conti-
nental ata a tectónica de 
placas. 

 B7.5. Clasificar os bordos de 
placas litosféricas e sinalar os 
procesos que acontecen entre 
eles. 

 BXB7.5.1. Identifica os tipos de 
bordos de placas e explica os fe-
nómenos asociados a eles. 

 CD 
 CMCCT 

 g  B7.5. Achegas das novas 
tecnoloxías na investiga-
ción do noso planeta. 
 

 B7.6. Aplicar os avances das 
novas tecnoloxías na investiga-
ción xeolóxica. 
 

 BXB7.6.1. Distingue métodos 
desenvolvidos grazas ás novas 
tecnoloxías, asociándoos coa in-
vestigación dun fenómeno natural. 

 CD 
 CMCCT 

 b 
 p 

 B7.6. Minerais e rochas: 
conceptos. Clasifica-
ción xenética das rochas. 

 B7.7. Observación de 
coleccións de minerais e 
rochas. 

 B7.8. Recoñecemento e 
identificación de minerais 
e rochas frecuentes en 
Galicia. 

 B7.7. Seleccionar e identificar os 
minerais e os tipos de rochas 
máis frecuentes, nomeadamente 
os utilizados en edificios, monu-
mentos e outras aplicacións de 
interese social ou industrial. 

 BXB7.7.1. Identifica as aplicacións 
de interese social ou industrial de 
determinados tipos de minerais e 
rochas. 

 CAA 
 CSC 

 Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos  

 i 
 l 

 B8.1. Magmatismo. Clasi-
ficación das rochas mag-
máticas. Rochas magmáti-
cas de interese. O mag-
matismo na tectónica de 
placas. 

 B8.1. Relacionar o magmatismo 
e a tectónica de placas. 

 BXB8.1.1. Explica a relación entre 
o magmatismo e a tectónica de 
placas, e coñece as estruturas re-
sultantes da localización dos mag-
mas en profundidade e en superfi-
cie. 

 CMCCT 

 l  B8.1. Magmatismo. Clasi-
ficación das rochas mag-
máticas. Rochas magmáti-
cas de interese. O mag-
matismo na tectónica de 
placas. 

 B8.2. Categorizar os tipos de 
magmas sobre a base da súa 
composición e distinguir os fac-
tores que inflúen no magmatis-
mo. 

 BXB8.2.1. Discrimina os factores 
que determinan os tipos de mag-
mas, e clasifícaos atendendo á súa 
composición. 

 CAA 

 i 
 l 

 B8.1. Magmatismo. Clasi-
ficación das rochas mag-
máticas. Rochas magmáti-
cas de interese. O mag-
matismo na tectónica de 
placas. 

 B8.3. Recoñecer e relacionar a 
utilidade das rochas magmáticas 
analizando as súas característi-
cas, os seus tipos e as súas uti-
lidades. 

 

 BXB8.3.1. Diferencia os tipos de 
rochas magmáticas, identifica as 
máis frecuentes, con axuda de cla-
ves, e relaciona a súa textura co 
seu proceso de formación. 

 CAA 
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 l  B8.1. Magmatismo. Clasi-
ficación das rochas mag-
máticas. Rochas magmáti-
cas de interese. O mag-
matismo na tectónica de 
placas. 

 B8.4. Establecer as diferenzas 
de actividade volcánica, aso-
ciándoas ao tipo de magma. 

 

 BXB8.4.1. Relaciona os tipos de 
actividade volcánica coas caracte-
rísticas do magma, e diferencia os 
produtos emitidos nunha erupción 
volcánica. 

 CAA 
 CMCCT 

 i 
 l 

 B8.2. Riscos xeolóxicos: 
vulcanismo e sismicidade. 

 B8.5. Diferenciar os riscos 
xeolóxicos derivados dos proce-
sos internos. Vulcanismo 
e sismicidade. 

 BXB8.5.1. Analiza os riscos xeoló-
xicos derivados dos procesos inter-
nos. Vulcanismo e sismicidade. 

 CSC 

 e  B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórficos. 
Fisicoquímica do meta-
morfismo; tipos de meta-
morfismo. Clasificación 
das rochas metamórficas. 
O metamorfismo na Tec-
tónica de placas. 

 B8.6. Detallar o proceso de 
metamorfismo e relacionar os 
factores que lle afectan cos seus 
tipos. 

 

 BXB8.6.1. Clasifica o metamorfis-
mo en función dos factores que o 
condicionan. 

 CMCCT 
 CAA 

 d  B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórficos. 
Fisicoquímica do meta-
morfismo; tipos de meta-
morfismo. Clasificación 
das rochas metamórficas. 
O metamorfismo na Tec-
tónica de placas. 

 B8.7. Identificar rochas meta-
mórficas a partir das súas carac-
terísticas e das súas utilidades. 
 

 BXB8.7.1. Ordena e clasifica as 
rochas metamórficas máis frecuen-
tes da codia terres-
tre, relacionando a súa textura co 
tipo de metamorfismo experimen-
tado. 

 CAA 

 i  B8.4. Procesos sedimenta-
rios. Facies sedimentarias: 
identificación e interpreta-
ción. Clasificación e xéne-
se das principais rochas 
sedimentarias. 

 B8.8. Relacionar estruturas 
sedimentarias e ambientes se-
dimentarios. 

 

 BXB8.8.1. Detalla e discrimina as 
fases do proceso de formación du-
nha rocha sedimentaria 

 CMCCT 

 e  B8.4. Procesos sedimenta-
rios. Facies sedimentarias: 
identificación e interpreta-
ción. Clasificación e xéne-
se das principais rochas 
sedimentarias. 

 B8.9. Explicar a diaxénese e as 
súas fases. 

 

 BXB8.9.1. Describe as fases da 
diaxénese. 

 

 CCL 

 i 
 l 

 B8.4. Procesos sedimenta-
rios. Facies sedimentarias: 
identificación e interpreta-
ción. Clasificación e xéne-
se das principais rochas 
sedimentarias. 

 B8.10. Clasificar as rochas 
sedimentarias aplicando como 
criterio as súas distintas orixes. 

 

 BXB8.10.1. Ordena e clasifica 
segundo a súa orixe as rochas se-
dimentarias máis frecuentes da co-
dia terrestre. 

 CAA 
 CSIEE 

 l  B8.5. A deformación en 
relación á tectónica de 
placas. Comportamento 
mecánico das rochas. 

 B8.11. Analizar os tipos de 
deformación que experimentan 
as rochas, establecendo a súa 
relación cos esforzos a que se 
ven sometidas. 

 BXB8.11.1. Asocia os tipos de 
deformación tectónica cos esforzos 
aos que se someten as rochas e 
coas propiedades destas. 

 CAA 

 BXB8.11.2. Relaciona os tipos de 
estruturas xeolóxicas coa tectónica 
de placas. 

 CD 

 m 
 g 

 B8.6. Tipos de deforma-
ción: dobras e fallas. 

 B8.7. Técnicas para a 

 B8.12. Representar os elemen-
tos dunha dobra e dunha falla. 

 BXB8.12.1. Distingue os elementos 
dunha dobra e clasifícaos atenden-
do a diferentes criterios. 

 CMCCT 
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identificación de distintos 
tipos de rochas. 

 B8.8. Construción de 
modelos onde se repre-
senten os principais tipos 
de pregamentos e fallas. 

 

 BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os 
tipos de falla, identificando os ele-
mentos que a constitúen. 

 CAA 
 CMCCT 

 Bloque 9. Historia da Terra  

 m 
 l 

 B9.1. Estratigrafía: con-
cepto e obxectivos. Princi-
pios. Definición de estrato. 

 B9.2. Interpretación e 
realización de mapas to-
pográficos e cortes xeoló-
xicos.  

 B9.1. Deducir a existencia de 
estruturas xeolóxicas e a súa 
relación co relevo, a partir de 
mapas topográficos e cortes 
xeolóxicos dunha zona determi-
nada. 
 

 BXB9.1.1. Interpreta e realiza 
mapas topográficos e cortes xeoló-
xicos sinxelos. 
 

 CMCCT 
 CAA 

 l 
 e 

 B9.3. Datacións relativas e 
absolutas: estudo de cor-
tes xeolóxicos sinxelos. 
Grandes divisións xeolóxi-
cas: Táboa do tempo xeo-
lóxico. Principais aconte-
cementos na historia xeo-
lóxica da Terra. Oroxenias. 

 B9.2. Aplicar criterios cronolóxi-
cos para a datación relativa de 
formacións xeolóxicas e defor-
macións localizadas nun corte 
xeolóxico. Describir as grandes 
divisións do tempo en xeoloxía. 
Oroxenias e grandes acontece-
mentos xeolóxicos. 

 BXB9.2.1. Interpreta cortes xeoló-
xicos e determina a antigüidade 
dos seu estratos, as discordancias 
e a historia xeolóxica da rexión, e 
identifica os grandes acontecemen-
tos xeolóxicos ocorridos e as oro-
xenias. 

 CMCCT 
 CAA 

 d 
 l 
 p 

 B9.4. Extincións masivas e 
as súas causas naturais. 

 B9.5. Estudo e recoñece-
mento de fósiles. 

 B9.3. Interpretar o proceso de 
fosilización e os cambios que se 
producen. Analizar as causas da 
extinción das especies.  

 BXB9.3.1. Categoriza os principais 
fósiles guía e valora a súa impor-
tancia para o establecemento da 
historia xeolóxica da Terra. 

 CAA 
 CMCCT 
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I.- OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1.º ESO 
 
 
 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 característi-

cas que os diferencian da materia inerte. 
 9. Identificar as funcións comúns de todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autó-

trofa 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 ani-

mais e de plantas. 
17. Coñecer as ideas principais sobre a orixe do universo e a formación e a evolución das ga-

laxias. 
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 contri-

búan 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 con-

sumo 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. 
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II.- SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 
 
UNIDADE  1.-   O universo e a Terra 
-  Que é o universo? 
-  O sistema solar: localización, orixe e compoñentes do sistema solar. 
-  A Terra: situación, forma e partes da Terra. 
-  Os movementos da terra e as súas consecuencias. 
-  A Lúa: movementos e fases. 
-  Os efectos da Lúa sobre a Terra: as eclipses e as mareas. 
 
UNIDADE  2.-  A atmosfera  
-  A composición e a estrutura da atmosfera. 
-  As funcións da atmosfera. 
-  A contaminación atmosférica. 
 
UNIDADE 3.-  A hidrosfera 
-  A auga da hidrosfera. 
-  A distribución da auga na Terra. 
-  O ciclo da auga. 
-  Como consumimos a auga. 
-  A xestión sostible da auga. 
 
UNIDADE 4.-  A xeosfera (I). Os minerais 
-  Como é a Terra. O relevo e a estrutura da xeosfera. 
-  Os minerais. Propiedades dos minerais. 
-  A clasificación dos minerais. 
-  Os principais usos que facemos dos minerais. 
-  Recoñecemento dalgunhas propiedades dos minerais. 
 
UNIDADE 5.-  A xeosfera (II). As rochas. 
 -  As rochas: concepto, propiedades e tipos. 
  -  As rochas magmáticas. Clasificación das rochas magmáticas. 
  -  As rochas metamórficas. Clasificación das rochas metamórficas. 
 -  As rochas sedimentarias. Clasificación das rochas sedimentarias.  
 -  Os combustibles fósiles. 
 -  Os usos das rochas e a súa explotación 
UNIDADE  6.-  A vida na Terra 
-  As condicións da Terra que permiten a vida. 
-  A composición dos seres vivos. 
-  As células e os seus tipos. 
-  As funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 
-  O sistema natural de clasificación dos seres vivos. 
-  O concepto de especie e o nome científico. 
-  Os niveis de organización dos seres vivos. 
-  Os cinco reinos. 
 
UNIDADE  7.-   Moneras, protoctistas e fungos 
-  O reino das moneras. 
-  O reino dos protoctistas. 
-  O reino dos fungos. 
-  Observación de protozoos e algas unicelulares. 
-  As normas de uso do microscopio. 
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UNIDADE  8.-  As plantas 
-  O reino plantas. Características xerais. 
-  A nutrición nas plantas. 
-  A relación nas plantas. 
-  A reprodución asexual nas plantas. 
-  A reprodución alternante nas plantas sen sementes. 
-  A reprodución sexual nas plantas con sementes. 
-  A clasificación das plantas. As plantas con sementes 
-  A clasificación das plantas. As plantas sen sementes. 
-  As plantas, as persoas e o medio. 
 
UNIDADE  9.-  Os animais. Características xerais 
-  Que caracteriza os animais. 
-  A nutrición nos animais: a obtención de nutrientes. 
-  A nutrición nos animais: a respiración. 
-  A nutrición nos animais: a circulación e a excreción. 
-  A relación nos animais: os receptores. 
-  A relación nos animais: a coordinación. 
-  A relación nos animais: os efectores. 
-  A reprodución nos animais. 
 
UNIDADE 10.-    Os invertebrados 
-  Os poríferos e os cnidarios. 
-  Os vermes. 
-  Os moluscos. 
-  Os artrópodos. 
-  Os artrópodos grupo a grupo. 
-  Os equinodermos. 
-  Os invertebrados e as persoas. 
 
UNIDADE 11.-   Os vertebrados 
-  Os peixes. 
-  Os anfibios. 
-  Os réptiles. 
-  As aves. 
-  Os mamíferos. 
-  O ser humano: un mamífero especial. 
-  Os vertebrados e as persoas. 
-  Os rastros dos vertebrados. 
 
UNIDADE  12.-  Os ecosistemas e a biodiversidade 
-  Os compoñentes dun ecosistema: o biótopo, a biocenose e as interaccións. 
-  O equilibrio nos ecosistemas. 
-  A biodiversidade e a súa importancia 
-  A perda e a conservación da biodiversidade. 
-  A orixe da biodiversidade. 
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UNIDADE  1.-   O universo e a Terra 

1-1.- Descrición da unidade 
Na presente unidade desenvólvese o estudo do universo e da Terra como planeta.  

 
Ao longo da unidade descríbense algúns modelos históricos do universo e o modelo actual 
de universo en expansión, o sistema solar e os seus compoñentes, as características da Te-
rra como planeta, os movementos da Terra e as súas consecuencias e, por último, o estudo 
do noso satélite, a Lúa, e os efectos que produce sobre a Terra: as eclipses e as mareas. 

 
Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», descríbense algúns métodos 
de observación do ceo e proponse a resolución dunha actividade baseada na fotografía de 
astros.  

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

-  Que é o universo? 
-  O sistema solar: localización, orixe e compoñentes do sistema solar. 
-  A Terra: situación, forma e partes da Terra. 
-  Os movementos da terra e as súas consecuencias. 
-  A Lúa: movementos e fases. 
-  Os efectos da Lúa sobre a Terra: as eclipses e as mareas. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de catro semanas, que inclúen o seu de-
senvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 

 

1-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer o modelo xeocéntrico e o modelo heliocéntrico do universo e situalos no seu 
contexto histórico. 

 -  Coñecer o concepto actual de universo en expansión e os seus compoñentes: galaxias, 
nebulosas e estrelas. 

 -  Situar o sistema solar no universo, coñecer o seu tamaño e explicar a súa orixe. 

 -  Explicar as características do Sol, dos planetas e doutros corpos do sistema solar. 

 -  Coñecer os movementos da Terra e explicar as súas consecuencias: a sucesión dos días 
e das noites, e as estacións do ano. 

 -  Describir os movementos da Lúa, as súas fases e explicar as causas que orixinan as 
eclipses e as mareas. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características 
dos seres vivos. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecemen-
tos de forma oral e escrita. 
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1-3. CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnolo-
xía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    
-  O Universo. 
-  O concepto de univer-

so. 
-  Xeocentrismo e helio-

centrismo. 
-  O universo en expan-

sión e o Big-Bang. 
-  Os compoñentes do 

universo: galaxias, ne-
bulosas e estrelas. 

- Concepto de ano luz 
-  O sistema solar. 
-  A unidade astronómi-

ca. 
-  Os compoñentes do 

sistema solar: o Sol, 
os planetas, os satéli-
tes e outros corpos ce-
lestes. 

-  A orixe do sistema 
solar 

-  A Terra como planeta. 
-  A forma da Terra. 
-  A situación da Terra 

no sistema solar. 
-  O movemento de rota-

ción. A sucesión do 
día e da noite. 

-  O movemento de tran-
slación. As estacións 
do ano. 

-  A Lúa, o noso satélite. 
-  As características da 

Lúa. 
-  Os movementos de 

rotación e de transla-
ción. 

-  As fases da Lúa. 
-  As eclipses de Lúa e 

de Sol. 
-  As mareas. 
-  Comprensión de in-

formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 

  1.  Coñecer os principais 
modelos do universo 
propostos ao longo da 
historia e explicar o 
modelo de universo 
en expansión. 

  1.1.  Coñece o modelo 
xeocéntrico e o mo-
delo heliocéntrico, e 
sitúaos no seu con-
texto histórico. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  1.2.  Explica o concepto 
actual de universo en 
expansión e a teoría 
do Big-Bang, e coñe-
ce os seus principais 
compoñentes: gala-
xias, nebulosas e es-
trelas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer os compo-
ñentes do sistema so-
lar e explicar a súa 
orixe. 

  2.1.  Explica o concepto de 
unidade astronómica. CMCT 

  2.2.  Describe as caracte-
rísticas do Sol, dos 
planetas, dos satéli-
tes e doutros corpos 
celestes que consti-
túen o sistema solar. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.3.  Explica a orixe do 
sistema solar. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

  3.  Estudar as caracterís-
ticas da Terra como 
planeta, describir os 
seus movementos e 
explicar as conse-
cuencias destes. 

  3.1.  Describe a forma da 
Terra e coñece a súa 
situación no sistema 
solar. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.2.  Describe o movemen-
to de rotación da Te-
rra e a súa conse-
cuencia: a existencia 
do día e da noite. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

  3.3.  Explica o movemento 
de translación da Te-
rra e a súa conse-
cuencia: as estacións 
do ano. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude favo-
rable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
seres vivos. 

- Uso de estratexias pa-
ra tratar a información, 
convertela en coñe-
cemento propio e apli-
cala a distintos contex-
tos, e participación ac-
tiva no propio proceso 
de aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha ex-
perimentación. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais, técnicas 
e recursos expresivos. 

  4.  Coñecer as caracte-
rísticas da Lúa e os 
efectos que produce 
sobre a Terra. 

  4.1.  Describe as caracte-
rísticas da Lúa e ex-
plica os seus move-
mentos e as súas fa-
ses. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

  4.2.  Define o concepto de 
eclipse e explica as 
eclipses de Lúa e as 
eclipses de Sol. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  4.3.  Define marea, prea-
mar e baixamar, e 
explica as causas 
que orixinan as ma-
reas 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.  Comprender informa-
cións e adquirir voca-
bulario sobre o uni-
verso, expresar coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escri-
ta, e mostrar interese 
pola lectura de textos. 

  5.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre o universo, ex-
presa coñecementos 
e opinións de forma 
oral e escrita, e mos-
tra interese pola lec-
tura de textos.   

CCL, 
CMCT, 

CD 

  6.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  6.1.  Obtén e organiza in-
formación, traballa co 
esquema da unidade, 
e utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  7.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
á hora de traballar en 
grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC, 

CSIEE 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    
  8.  Realizar un traballo 

experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

  8.1.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñece-
mento como material 
básico de laboratorio, 
argumentando o pro-
ceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 
seus resultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

   9.  Utilizar diversos mate-
riais, técnicas, códi-
gos e recursos artísti-
cos na realización de 
creacións propias. 

  9.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos 
para a realización de 
debuxos dos move-
mentos da Terra e da 
Lúa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
1-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 

as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define e utiliza correctamen-
te termos relacionados coa 
unidade como galaxia, nebu-
losa, estrela, asteroide, eclip-
se, marea, etc. 
Busca o significado dos pre-
fixos helio- e xeo-, e algu-
nhas palabras derivadas de-
les. 

Expresarse oralmente con co-
rrección, adecuación e coheren-
cia. 

Utiliza con corrección a lin-
guaxe escrita para expresar 
os coñecementos adquiridos 
sobre o universo e o sistema 
solar, mediante a resolución 
das distintas actividades que 
se piden na unidade. 
Utiliza con corrección a lin-
guaxe oral e escrita para re-
dactar hipóteses sobre a ori-
xe do sistema solar, o ano 
bisesto, as estacións do ano 
e as mareas. 

Comprender o sentido estrito dos 
textos escritos e orais. 

Realiza a lectura comprensi-
va do texto «A observación 
do ceo» e extrae a idea prin-
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Competencia Descritor Desempeño 

   cipal. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codifica-
ción numérica, etc. 

Realiza cálculos utilizando a 
unidade astronómica para 
medir distancias no sistema 
Solar, para calcular o diáme-
tro da Terra. 
 

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

Coñece os modelos que ex-
plican o universo e os com-
poñentes do sistema solar e 
a súa orixe e elabora un texto 
explicativo disto. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Explica os movementos da 
Terra e as súas consecuen-
cias. 
Describe os efectos da Lúa 
sobre a Terra. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Visualiza os vídeos incluídos 
na web 
www.anayaeducacion.es 
para reforzar os contidos 
estudados. 
Realiza un vídeo para expli-
car a sucesión do día e da 
noite. 
Utiliza a páxina da NASA 
para obter información e ela-
borar un informe sobre os 
movementos dos obxectos 
do sistema solar. 

Aprender a aprender. Desenvolver estratexias que fa-
vorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Completa o mapa conceptual 
da unidade a partir dos coñe-
cementos adquiridos. 

Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de apren-
dizaxe. 

Elabora fichas dos planetas 
do sistema solar; realiza un 
mural sobre os planetas do 
sistema solar. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Realiza unha autoavaliación 
escribindo as ideas principais 
da unidade e realizando as 
actividades de peche desta 
unidade. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Coñece e valora as achegas 
ao coñecemento do universo 
de Aristarco, Ptolomeo e Co-
pérnico, e realiza as activida-
des. 
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Competencia Descritor Desempeño 

   
Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Xerar novas e diverxentes posi-
bilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

Propón hipóteses propias 
elaboradas a partir dos coñe-
cementos adquiridos sobre a 
orixe do sistema solar, o ano 
bisesto, as estacións do ano 
e as mareas. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Mostra iniciativa á hora de 
intervir nas actividades pro-
postas e respecta as opi-
nións alleas. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Aprecia e observa a beleza 
da Lúa no ceo nocturno, 
sendo conscientes da fase 
na que se encontre, e fai 
unha redacción explicándoa. 

Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Realiza debuxos sobre os 
movementos da Terra, a in-
clinación do eixe de rotación, 
as fases da Lúa, as eclipses, 
as mareas e as capas da 
Terra. 

 
 

 

UNIDADE  2.-  A atmosfera  

2-1.- Descrición da unidade 
A atmosfera é a envoltura gasosa que rodea a Terra, é unha das capas terrestres menos 
coñecida polo alumnado.  

 
Nesta unidade trataremos o seu estudo, comezamos por ver cal é a súa composición actual 
e como foi evolucionando ao longo da historia da Terra. A continuación estudaremos a súa 
estrutura describindo as principais capas que se diferencian nela. 

 
Continuaremos vendo as funcións tan importantes para a vida que desempeña a atmosfera, 
e finalmente estudaremos o problema da contaminación atmosférica: as súas causas, os 
seus efectos e as medidas que hai que tomar para reducila.  

 
Para finalizar a unidade, no obradoiro de ciencias os alumnos e alumnas, mediante unhas 
actividades prácticas sinxelas, estudarán a contaminación do aire en distintas zonas e os 
efectos que a chuvia ácida, producida pola contaminación atmosférica, ten sobre o solo. 

Mediante as diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

-  A composición e a estrutura da atmosfera. 
-  As funcións da atmosfera. 
-  A contaminación atmosférica. 
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Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen o 
seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
2-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer a composición da atmosfera actual e como evolucionou ao longo da historia da 
Terra, e describir as capas que se diferencian nela. 

 -  Coñecer as funcións que desempeña a atmosfera e saber a importancia que teñen para o 
desenvolvemento da vida na Terra. 

 -  Coñecer o fenómeno da contaminación atmosférica e os efectos que ten para os seres vi-
vos e o medio. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a atmosfera. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre a atmosfera para expresar coñecementos de forma 
oral e escrita. 

 
2-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnolo-
xía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    
-  A atmosfera: composi-

ción e estrutura. 
-  As funcións da atmos-

fera. 
-  A contaminación at-

mosférica: os conta-
minantes, os seus 
efectos e medidas pa-
ra reducilos. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude favo-
rable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
seres vivos. 

-  Uso de estratexias 

  1.  Coñecer os principais 
compoñentes que hai 
na atmosfera e as ca-
pas que nela se dife-
rencian. 

  1.1.  Coñece cales son os 
principais gases que 
hai na atmosfera, a 
súa abundancia e a 
función que realiza 
cada un deles. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  1.2.  Identifica as capas 
que se diferencian na 
atmosfera e describe 
as súas característi-
cas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer as principais 
funcións que desem-
peña a atmosfera: 
protectora, fonte de 
gases necesarios pa-
ra os seres vivos e 
reguladora da tempe-
ratura terrestre. 

  2.1.  Explica o papel pro-
tector da atmosfera 
fronte ás radiacións 
solares e ao impacto 
de meteoritos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.2.  Coñece que gases 
atmosféricos son ne-
cesarios para a vida e 
o papel que desem-
peñan. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha ex-
perimentación. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais, técnicas 
e recursos expresivos. 

  2.3.  Describe o efecto 
invernadoiro, median-
te o cal a atmosfera 
regula a temperatura 
da superficie terres-
tre. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer que é a con-
taminación atmosféri-
ca, os tipos de conta-
minantes que hai, os 
seus efectos sobre os 
seres vivos e o medio, 
e as medidas para re-
ducilos. 

  3.1.  Coñece o fenómeno 
da contaminación at-
mosférica e os princi-
pais contaminantes 
que a causan. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.2.  Explica os efectos da 
contaminación atmos-
férica e as conse-
cuencias que teñen 
para os seres vivos e 
o medio. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  3.3.  Describe as medidas 
contra a contamina-
ción atmosférica. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE, 

CSC 
  4.  Comprender informa-

cións, adquirir voca-
bulario sobre os seres 
vivos, expresar coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escri-
ta, e mostrar interese 
pola lectura de textos. 

  4.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre os seres vivos, 
expresa coñecemen-
tos e opinións de 
forma oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  5.1.  Obtén e organiza in-
formación, traballa co 
esquema da unidade, 
e utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    
  6.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
á hora de traballar en 
grupo. 

  6.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración, e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

  7.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

  7.1.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñece-
mento como material 
básico de laboratorio, 
argumentando o pro-
ceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 
seus resultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

  8.  Utilizar diversos mate-
riais, técnicas, códi-
gos e recursos artísti-
cos na realización de 
creacións propias. 

  8.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos 
para realizar exposi-
cións para a toma de 
conciencia sobre a 
contaminación atmos-
férica. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
2-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 
Realiza unha lectura com-
prensiva dos textos da uni-
dade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Utiliza a linguaxe adecuada 
para expoñer de forma co-
rrecta os coñecementos ad-
quiridos na unidade. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Comprende os enunciados 
das cuestións propostas na 
unidade e usa correctamente 
a linguaxe para redactar as 
respostas. 
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Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 
 

Coñece que é a atmosfera e 
a súa distribución en capas, 
e as características destas. 
Comprende como nos prote-
xe a atmosfera das radia-
cións solares prexudiciais e a 
importancia que ten na regu-
lación da temperatura super-
ficial. 
Coñece os gases atmosféri-
cos que necesitan os seres 
vivos para vivir e os procesos 
vitais nos que interveñen. 

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

É consciente da necesidade 
de manter a atmosfera libre 
de contaminantes para pre-
servar a saúde, a biodiversi-
dade, etc. 
Interpreta diferentes tipos de 
gráficas (de barras, sectores, 
lineais, etc.) sobre a compo-
sición e as variacións de 
temperatura da atmosfera. 

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Emprega habitualmente os 
recursos incluídos en 
www.anayaeducacion.es 
para axudar á comprensión 
de conceptos. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que seguir no 
proceso de aprendizaxe. 
Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe. 

Utiliza diversas técnicas de 
traballo para mellorar a súa 
aprendizaxe: indica se son 
verdadeiras certas frases, 
analiza esquemas, debuxos, 
etc. 

Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de apren-
dizaxe. 

Toma conciencia dos coñe-
cementos adquiridos sobre a 
composición, estrutura e fun-
cións da atmosfera e sobre a 
contaminación atmosférica, e 
autoavalíase realizando as 
actividades finais da unidade. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Actuar con responsabilidade so-
cial e sentido ético no traballo. 

Planifica o seu tempo de tra-
ballo para realizar de forma 
adecuada as tarefas reco-
mendadas. 

Xerar novas e diverxentes posi-
bilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

Coñece as causas de conta-
minación da atmosfera e 
propón diversas medidas 
para reducila. 
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Competencia Descritor Desempeño 

   
Conciencia e expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Sabe a importancia que te-
ñen as exposicións fotográfi-
cas para que a xente tome 
conciencia da contaminación 
atmosférica. 

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

Aprecia e goza da beleza dos 
ambientes non contaminados 
e elabora un texto explicando 
a súa valoración. 

 

 
UNIDADE 3.-  A hidrosfera 

3-1.- Descrición da unidade 
Nesta unidade imos estudar a hidrosfera: en que estados se encontra a auga que constitúe 
a hidrosfera, cales son as propiedades que a fan esencial para a vida, como está distribuída 
a auga na Terra, o ciclo da auga, a forma que temos de consumila e a xestión sostible deste 
recurso.  

 
Para finalizar a unidade, os alumnos e as alumnas realizarán un obradoiro simulando a so-
breexplotación da auga subterránea. 

 
Esta unidade non presenta demasiadas complicacións para o alumnado, as súas dificulta-
des poden provir de non entender as propiedades esenciais da auga ou os cambios de es-
tado que estudamos no ciclo da auga na natureza.  

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

-  A auga da hidrosfera. 
-  A distribución da auga na Terra. 
-  O ciclo da auga. 
-  Como consumimos a auga. 
-  A xestión sostible da auga. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, durante as ca-
les se desenvolverá a unidade e se realizarán as tarefas individuais e colectivas asociadas a 
esta. 

 
 
3-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Saber que coñecemos como hidrosfera, os tres estados nos que se encontra e as carac-
terísticas que a fan esencial para a vida. 

 -  Coñecer a distribución da auga dos océanos, dos mares e das augas continentais. 

 -  Comprender que os continuos movementos da auga e os seus cambios de estado consti-
túen o ciclo hidrolóxico. 
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 -  Valorar a importancia que ten a auga para a vida, estudar os usos que facemos dela,  sa-
ber que é un recurso limitado e que debemos facer unha xestión sostible do devandito re-
curso. 

 -  Utilizar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos acerca da distribución da auga 
na Terra e as iniciativas que se levan a cabo para regular o seu consumo e a súa conser-
vación. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os distintos estados nos que se pode encontrar a 
auga e expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita. 

 
3-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    
-  A auga da hidrosfera. 
-  A distribución da auga 

na Terra. 
-  O ciclo da auga. 
-  Como consumimos a 

auga? 
-  A xestión sostible da 

auga. 
-  Comprensión de in-

formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude favo-
rable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
seres vivos. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 

  1.  Coñecer os estados 
nos que se encontra a 
auga na Terra e as 
propiedades que a fan 
indispensable para a 
vida. 

  1.1.  Describe os estados 
nos que se pode en-
contrar a auga. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  1.2.  Coñece as propieda-

des máis importantes 
da auga. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  2.  Distinguir entre as 

augas dos océanos, 
as dos mares e as 
continentais. 

  2.1.  Describe a importan-
cia dos océanos e 
dos mares na regula-
ción do clima e como 
hábitat de seres vi-
vos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.2  Diferencia os tipos de 
augas continentais. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  3.  Detallar como se leva 

a cabo o ciclo da auga 
na natureza. 

  3.1.  Coñece o ciclo da 
auga e explica os 
cambios de estado 
que se producen nes-
te.   

CCL, 
CMCT, 

CD 

  4.  Describir o uso da 
auga que fai o ser 
humano e valorar a 
importancia de non 
contaminar a auga. 

  4.1.  Relaciona as altera-
cións e o uso que se 
fai da auga coas con-
secuencias que pode 
ter para a vida na Te-
rra. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  5.  Describir en que con-
siste unha xestión 
sostible da auga e 
como xestionala de 
forma sostible. 

  5.1.  Coñece as actuacións 
que deben realizarse 
para xestionar a auga 
de forma sostible.   

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE, 

CSC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha ex-
perimentación. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais, técnicas 
e recursos expresivos. 

 

  6.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre os seres 
vivos, expresar coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escri-
ta, e mostrar interese 
pola lectura de textos. 

  6.1.  Comprende informa-
cións, adquire voca-
bulario sobre a hi-
drosfera, expresa co-
ñecementos e opi-
nións de forma oral e 
escrita, e mostra inte-
rese pola lectura de 
textos referidos a es-
tas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  7.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, observar e inter-
pretar imaxes, usar 
estratexias para tratar 
a información, conver-
tela en coñecemento 
propio e aplicala a dis-
tintos contextos, e 
participar de forma ac-
tiva no propio proceso 
de aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza in-
formación, traballa co 
esquema da unidade, 
e utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
á hora de traballar en 
grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

  9.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

  9.1.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñece-
mento como material 
básico de laboratorio, 
argumentando o pro-
ceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 
seus resultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

10.  Utilizar diversos mate-
riais técnicos, códigos 
e recursos artísticos 
na realización de cre-
acións propias. 

10.1  Utiliza materiais e re-
cursos artísticos para 
a realización das ac-
tividades da unidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 
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3-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Expresarse oralmente con co-

rrección, adecuación e coheren-
cia. 

Explica, de forma oral, por 
que a auga é un recurso 
esencial para a vida. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Le noticias relacionadas coa 
contaminación das augas. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Comprender e interpretar a in-
formación presentada en formato 
gráfico. 
 

Expresa de forma gráfica as 
porcentaxes de auga existen-
tes nos mares e océanos e 
as distintas augas continen-
tais. 

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Expón mediante unha pre-
sentación os contaminantes 
que alteran a auga. 

Aprender a aprender. Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de apren-
dizaxe. 

Utiliza esquemas para 
aprender o ciclo da auga e o 
abastecemento ás poboa-
cións. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Propón formas de sensibilizar 
ás persoas do seu ámbito 
sobre como xestionar a auga 
de forma sostible. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Recoñece a importancia da 
auga para a vida. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Xerar novas e diverxentes posi-
bilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

Opina sobre as instalacións 
de depuradoras na súa loca-
lidade. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Realiza unha campaña de 
concienciación sobre o uso 
da auga. 

 

 

UNIDADE 4.-  A xeosfera (I). Os minerais 

 
4-1.- Descrición da unidade 

Nesta unidade estudarase a capa sólida da Terra, é dicir, a xeosfera. Esta é a capa máis di-
fícil de estudar, xa que non se dispón da tecnoloxía necesaria para acceder ás súas profun-
didades.  

 
Empezarase estudando como é o relevo da súa superficie e como é a súa estrutura, e des-
cribiranse as capas que se diferencian nela. Farase especial fincapé no concepto de litosfe-
ra e placa litosférica. 
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Posteriormente, estudaranse os minerais como materiais que constitúen a codia. Comeza-
rase por definir o que é un mineral e a continuación describiranse as principais propiedades 
e farase unha clasificación destes. Finalmente indicaranse as principais aplicacións dos mi-
nerais.  

 
Por último, no obradoiro de ciencias o alumnado estudará de forma práctica algunhas das 
propiedades dos minerais que lles permitirán a súa identificación. Así mesmo, traballarase 
sobre a necesidade da reciclaxe dos materiais como unha medida para aforrar materias pri-
mas, para iso tomarase como modelo a reciclaxe do aluminio: 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

-  Como é a Terra. O relevo e a estrutura da xeosfera. 
-  Os minerais. Propiedades dos minerais. 
-  A clasificación dos minerais. 
-  Os principais usos que facemos dos minerais. 
-  Recoñecemento dalgunhas propiedades dos minerais. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen o seu desen-
volvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 
 

 
4-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer o relevo da xeosfera e as capas que se diferencian nela, e sinalar as caracterís-
ticas da litosfera. 

 -  Saber qué é un mineral e describir as principais propiedades que permiten a súa identifi-
cación. 

 -  Diferenciar os principais grupos nos que se clasifican os minerais e recoñecer os exem-
plares máis correntes de cada un deles. 

 -  Coñecer os principais minerais da xeosfera que utilizamos e saber para que os emprega-
mos. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a xeosfera e os 
minerais que a constitúen. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecemen-
tos de forma oral e escrita sobre estes. 

 -  Promover o desenvolvemento de destrezas básicas e de estratexias para organizar, me-
morizar e recuperar a información. 
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4-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    -  Como é a Terra: 
-  Capas que se diferen-

cian na Terra. 
-  O relevo da xeosfera. 
-  As capas da xeosfera: 
-  A litosfera e as placas 

litosféricas. 
-  Os compoñentes da 

codia terrestre: 
-  Os minerais. 
-  As propiedades dos 

minerais. 
-  A clasificación dos 

minerais. 
-  Os minerais que utili-

zamos: 
-  Os cristais. 
-  Os minerais non me-

tálicos de uso indus-
trial. 

-  Os minerais metáli-
cos. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-
vorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre a 
xeosfera e os minerais 
que a constitúen. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 

  1.  Coñecer as capas 
que se diferencian na 
Terra. 

  1.1.  Coñece as distintas 
capas que hai na Te-
rra e sabe cal é a súa 
composición. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Identificar as distintas 
formas do relevo que 
aparecen na xeosfera 
tanto nas zonas 
emerxidas como nas 
somerxidas. 

  2.1.  Recoñece e describe 
as formas de relevo 
das zonas emerxidas 
e somerxidas da xe-
osfera. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer as capas 
que se diferencian na 
xeosfera e explicar as 
características da li-
tosfera. 

  3.1.  Coñece as capas que 
forman a xeosfera e 
sabe cales son as 
súas características. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.2.  Comprende que é a 
litosfera e que son as 
placas litosféricas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  4.  Comprender que é un 
mineral e saber a súa 
relación coas rochas. 

  4.1.  Comprende as carac-
terísticas que debe 
ter unha substancia 
para ser considerada 
mineral. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
 

  5.  Coñecer as principais 
propiedades dos mi-
nerais que permiten a 
súa identificación. 

  5.1.  Coñece as principais 
propiedades dos mi-
nerais e é capaz de 
utilizalas para identi-
ficar distintas mos-
tras de minerais. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

 

  6.  Recoñecer os princi-
pais grupos nos que 
se clasifican os mine-
rais. 

  6.1.  Coñece os grupos 
nos que se clasifican 
os minerais e identifi-
ca exemplares de 
cada un deles 

CCL, 
CMCT, 

CD, 

  7.  Coñecer os principais 
minerais da xeosfera 
que utilizamos e cales 
son as súas aplica-
cións. 

  7.1.  Identifica os princi-
pais minerais da xe-
osfera que utilizamos 
e describe cales son 
as súas aplicacións. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha 
experimentación. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

  8.  Comprender informa-
cións, e adquirir vo-
cabulario sobre a xe-
osfera e os minerais 
que a constitúen, ex-
presar coñecementos 
e opinións de forma 
oral e escrita, e mos-
trar interese pola lec-
tura de textos. 

  8.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre a xeosfera e os 
minerais que a cons-
titúen, expresa coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escri-
ta, e mostra interese 
pola lectura de tex-
tos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  9.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  9.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade, e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL 
CMCT 

CD 
CAA 

10.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
á hora de traballar en 
grupo. 

10.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración, e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

11.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
á hora de traballar en 
grupo. 

11.1.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñe-
cemento como mate-
rial básico de labora-
torio, argumentando 
o proceso experi-
mental seguido, des-
cribindo as súas ob-
servacións e interpre-
tando os seus resul-
tados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

     11.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñe-
cemento como mate-
rial básico de labora-
torio, argumentando 
o proceso experi-
mental seguido, des-
cribindo as súas ob-
servacións e interpre-
tando os seus resul-
tados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

12.  Elaborar traballos con 
pulcritude e sentido 
estético. 

11.2.  Utiliza imaxes e de-
buxos das capas da 
xeosfera e dos mine-
rais. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
4-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   
Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 
Realiza unha lectura com-
prensiva dos textos da uni-
dade. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Utiliza correctamente a lin-
guaxe e o vocabulario adqui-
rido para definir termos (des-
continuidade, litosfera, mine-
ral petroxenético, polímero, 
materia prima, depósito, pla-
ca litosférica, etc.), explicar 
conceptos e procesos (as 
características da materia 
mineral, propiedades dos 
minerais, características dos 
silicatos, explicar os recursos 
que se obteñen dos minerais, 
etc.) e elaborar un resumo da 
unidade a partir dun guión. 
Utiliza correctamente a lin-
guaxe oral para expoñer os 
coñecementos adquiridos e 
expresar opinións de forma 
argumentada en debates 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Mostra interese por ler textos 
complementarios recomen-
dados polo profesor. 
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Competencia Descritor Desempeño 
   
Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Comprende o que é a xeos-
fera e identifica as capas que 
se diferencian nela e as for-
mas de relevo que hai na 
superficie.  
Coñece os minerais e é ca-
paz de identificar algún dos 
máis frecuentes utilizando as 
propiedades. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codifica-
ción numérica. 

Utiliza as matemáticas para 
calcular canta bauxita se afo-
rra na reciclaxe do aluminio. 
Emprega as matemáticas 
para calcular a densidade 
dun mineral como a mica. 

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Obtén información a partir de 
esquemas ilustrados, de pre-
sentacións e da web para o 
estudo das propiedades dos 
minerais e a súa identifica-
ción. 
Utiliza diferentes fontes para 
obter información sobre os 
recursos minerais da xeosfe-
ra. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Usa habitualmente os recur-
sos (vídeos, presentacións, 
actividades interactivas, etc.) 
incluídos en 
www.anayaeducacion.es. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Completa o mapa conceptual 
sobre as capas e materiais 
da xeosfera a partir dos co-
ñecementos adquiridos. 

Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de apren-
dizaxe. 

Elabora un resumo da unida-
de a partir dun guión para 
facilitar a súa aprendizaxe. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Valora o traballo dos científi-
cos para coñecer os relevos 
somerxidos da xeosfera, as 
capas internas da xeosfera, 
as placas litosféricas, etc., e 
é consciente da importancia 
de xestionar de forma sosti-
ble os recursos minerais da 
xeosfera, mediante a recicla-
xe, e de protexer o medio 
natural, e elabora un texto 
explicándoo. 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Acepta a información obtida 
polos compañeiros no estudo 
pormenorizado dos minerais. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Mostra iniciativa e creativida-
de para realizar traballos 
complementarios sobre cues-
tións relacionadas cos recur-
sos minerais da xeosfera e a 
súa explotación, nos que 
necesita obter información de 
diferentes fontes. 
Mostra interese por coñecer 
as aplicacións dos diferentes 
minerais. 
Acepta os erros ao autoava-
liarse e persevera nas tarefas 
de recuperación. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións 
de creatividade e gusto pola es-
tética no ámbito cotián. 

Valora a importancia que 
teñen os debuxos esquemá-
ticos para coñecer as capas 
da xeosfera e os relevos que 
hai na súa superficie. 
Aprecia a importancia que 
teñen as fotografías para o 
recoñecemento dos minerais. 
Valora a importancia dos 
recursos minerais da xeosfe-
ra na evolución cultural da 
humanidade e a achega ao 
desenvolvemento da Xeolo-
xía de Mohs e outros científi-
cos, e fai unha redacción 
sobre isto. 

 
 

 

UNIDADE 5.-  A xeosfera (II). As rochas. 

5-1.- Descrición da unidade 
Nesta unidade continúase co estudo dos materiais da xeosfera que se iniciou na unidade 
anterior, estúdanse as rochas. 

 
Comezarase definindo que é unha rocha e a continuación describiranse de forma superficial 
as súas propiedades e os tipos de rochas que existen. 

 
Posteriormente estudaranse cada un destes grupos e farase unha clasificación deles, cita-
ranse os exemplares máis representativos. Finalmente tratarase o estudo dos combustibles 
fósiles, que ata hai pouco tempo se incluían dentro das rochas sedimentarias. 
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Por último, ao estudar os usos que facemos das rochas, pódeselles pedir aos alumnos e ás 
alumnas que investiguen sobre os materiais empregados na rexión na construción dos edifi-
cios e que descubran a súa procedencia.  

 
Para rematar, no obradoiro de ciencias o alumnado utilizará unhas claves dicotómicas para 
identificar distintos tipos de rochas correntes. Así mesmo, traballarase sobre a creatividade 
para o deseño de novos produtos que melloren a nosa actividade cotiá.    

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 
 
 -  As rochas: concepto, propiedades e tipos. 

 -  As rochas magmáticas. Clasificación das rochas magmáticas. 

 -  As rochas metamórficas. Clasificación das rochas metamórficas. 

 -  As rochas sedimentarias. Clasificación das rochas sedimentarias. Os combustibles fósi-
les. 

 -  Os usos das rochas e a súa explotación 
 

 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen o 
seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
 

5-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer que é unha rocha e cales son as principais propiedades que permiten identifica-
las. 

 -  Explicar que son as rochas magmáticas e distinguir os grupos nos que se dividen recoñe-
cendo os exemplares máis representativos de cada un deles. 

 -  Comprender o proceso de formación das rochas metamórficas e diferenciar os grupos nos 
que se clasifican identificando os exemplares máis representativos de cada un deles. 

 -  Describir os principais grupos nos que se clasifican as rochas sedimentarias e identificar 
os principais representantes de cada un deles. 

 -  Explicar como se orixinan os principais tipos de combustibles fósiles e para que se utili-
zan. 

-  Coñecer para que utiliza o home as rochas da xeosfera e como se realiza a súa extrac-
ción. 

-  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as rochas e os 
combustibles fósiles 

-  Adquirir vocabulario específico sobre as rochas e os combustibles fósiles para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita 
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5-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnolo-
xía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables CC 

    

-  Os compoñentes da 
codia terrestre: as ro-
chas. 

-  Concepto de rocha. 
-  Propiedades das ro-

chas. 
-  Tipos de rochas.  
-  As rochas magmáticas. 
- Tipos de rochas mag-

máticas. 
-  As rochas metamórfi-

cas. 
-  Tipos de rochas me-

tamórficas. 
-  As rochas sedimenta-

rias. 
-  Tipos de rochas sedi-

mentarias. 
-  O carbón e o petróleo. 
-  A utilización das ro-

chas. 
-  As rochas que utiliza-

mos. 
-  A extracción dos re-

cursos da xeosfera. 
-  O uso dos combusti-

bles fósiles. 
-  Comprensión de infor-

macións, adquisición 
de vocabulario, uso da 
lingua como instrumen-
to de comunicación e 
mantemento dunha ac-
titude favorable cara á 
lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre as 
rochas. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en co-
ñecemento propio e 
aplicala a distintos con-
textos, e participación 

  1.  Saber que é unha ro-
cha, recoñecer as pro-
piedades que serven 
para a súa identifica-
ción e coñecer os prin-
cipais grupos que exis-
ten. 

  1.1.  Sabe que é unha ro-
cha, coñece as súas 
propiedades e os dife-
rentes grupos que hai. CCL, 

CMCT, 
CD 

  2.  Coñecer que son as 
rochas magmáticas e 
diferenciar os princi-
pais grupos. 

  2.1.  Define que é unha 
rocha magmática, re-
coñece os grupos nos 
que se dividen e iden-
tifica as rochas máis 
representativas de 
cada un deles. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer como se for-
man as rochas meta-
mórficas e diferenciar 
os principais grupos. 

  3.1.  Explica como se for-
man as rochas meta-
mórficas, coñece os 
grupos nos que se di-
viden e identifica os 
representantes máis 
frecuentes de cada un 
deles. 

CLL, 
CMCT, 

CD 

  4.  Diferenciar os princi-
pais grupos de rochas 
sedimentarias e os 
principais tipos de 
combustibles fósiles. 

  4.1.  Coñece os grupos nos 
que se dividen as ro-
chas sedimentarias e 
identifica os principais 
exemplares de cada 
un deles. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  4.2.  Comprende como se 
orixinan os combusti-
bles fósiles e cal é a 
súa utilización. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5. Coñecer as principais 
rochas que utilizamos, 
as súas aplicacións e a 
súa explotación. 

  5.1.  Coñece as principais 
rochas da xeosfera 
que utilizamos e cales 
son as súas principais 
aplicacións. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.2.  Describe os distintos 
procesos que se utili-
zan para extraer os 
recursos da xeosfera. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables CC 

    

activa no propio proce-
so de aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto e 
colaboración ao traba-
llar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recollida 
de datos dunha expe-
rimentación. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

 

  6.  Comprender informa-
cións, adquirir vocabu-
lario sobre as rochas, 
expresar coñecemen-
tos e opinións de for-
ma oral e escrita, e 
mostrar interese pola 
lectura de textos. 

  6.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, ad-
quire vocabulario so-
bre as rochas, expre-
sa coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostra in-
terese pola lectura de 
textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  7.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en co-
ñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza in-
formación, traballa co 
esquema da unidade, 
e utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os proble-
mas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración á 
hora de traballar en 
grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao autoava-
liarse, persevera nas 
tarefas de recupera-
ción, e participa acti-
vamente nos exerci-
cios de aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

  9.  Realizar un traballo 
experimental con axu-
da dun guión de prác-
ticas, describindo a 
súa execución e inter-
pretando os seus re-
sultados. 

  9.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade 
no laboratorio, respec-
ta e coida os instru-
mentos e o material 
empregado. 

CLL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables CC 

    

  9.2.  Desenvolve con auto-
nomía a planificación 
do traballo experimen-
tal, utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de recoñecemento 
como material básico 
de laboratorio, argu-
mentando o proceso 
experimental seguido, 
describindo as súas 
observacións e inter-
pretando os seus re-
sultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 

CSYC, 
SIEP 

10.  Elaborar traballos con 
pulcritude e sentido es-
tético. 

10.1.  Utiliza imaxes e debu-
xos das rochas para 
realizar presentacións. 

CCL, 
CMCT, 
CEC 

 
 
 
5-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  
Competencia Descritor Desempeño 
   

Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define e emprega correcta-
mente conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos como: rocha, políme-
ro, rocha endóxena, rocha 
esóxena, rocha foliada, me-
tamorfismo, etc. 
Utiliza o vocabulario adecua-
do para describir as propie-
dades das rochas, as carac-
terísticas dos silicatos; para 
indicar as diferenzas entre as 
rochas metamórficas foliadas 
e as non foliadas; para expli-
car as diferenzas na forma-
ción do carbón e do petróleo; 
explicar como se forma dis-
tintos materiais de constru-
ción etc. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Elabora, utilizando un voca-
bulario adecuado, unha hipó-
tese para explicar por que as 
rochas metamórficas foliadas 
están formadas por cristais 
máis grandes; por que o 
mármore é adecuado para 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

facer esculturas e as lousas 
para tellados, etc. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Mostra interese por ler textos 
complementarios recomen-
dados polo profesorado. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Coñece os principais grupos 
de rochas que existen e é 
capaz de identificalas. 
Valora a importancia das 
rochas polas súas aplica-
cións en distintos campos e 
redacta un texto explicativo 
sobre isto. 

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

Coñece as repercusións que 
ten para o medio o uso dos 
combustibles fósiles e explí-
cao nunha redacción. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos 
en www.anayaeducacion.es 
para obter información do 
cambio climático, das biomo-
léculas e das vacinas. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 
Organiza en táboas a infor-
mación relativa aos diferen-
tes tipos de carbón, etc. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Elabora un resumo da unida-
de a partir dun guión para 
facilitar a súa aprendizaxe. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Valora o esforzo na creación 
das claves dicotómicas e a 
importancia que teñen para a 
identificación e clasificación 
das rochas e é consciente da 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

importancia de protexer o 
medio natural ante a explota-
ción descontrolada das ro-
chas da xeosfera, e escribe 
un texto sobre isto. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros no 
deseño, promoción, etc. de 
novos produtos. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Actuar con responsabilidade so-
cial e sentido ético no traballo. 

Planifica o seu tempo de tra-
ballo para realizar de forma 
adecuada as tarefas reco-
mendadas. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Propón o deseño de novos 
produtos. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Aprecia a importancia da 
fotografía no estudo das ro-
chas e a importancia que 
teñen algunhas rochas nas 
creacións artísticas, e fai 
unha redacción argumentan-
do a súa opinión. 

 
 

UNIDADE  6.-  A vida na Terra 
 
 
6-1.- Descrición da unidade 

A unidade iníciase co estudo das condicións que fan posible a vida na Terra. A continuación 
expóñense unha serie de contidos básicos relativos aos seres vivos: a súa composición qu-
ímica, a organización celular, as funcións vitais e en que se fundamenta a clasificación natu-
ral destes.  

 
Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», estúdase o manexo do mi-
croscopio óptico e a montaxe de preparacións microscópicas. 

 
É importante destacar que sobre os contidos desta unidade se vai sustentar o desenvolve-
mento das seguintes unidades, nas que se estudarán en profundidade os distintos grupos 
taxonómicos e a biodiversidade.  

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

-  As condicións da Terra que permiten a vida. 
-  A composición dos seres vivos. 
-  As células e os seus tipos. 
-  As funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 
-  O sistema natural de clasificación dos seres vivos. 
-  O concepto de especie e o nome científico. 
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-  Os niveis de organización dos seres vivos. 
-  Os cinco reinos. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen o 
seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 

 
6-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer as condicións do planeta Terra que fan posible o desenvolvemento da vida. 

 -  Describir as características dos seres vivos: a súa composición química, a súa organiza-
ción celular e as funcións vitais. 

 -  Coñecer as estruturas comúns a todas as células e diferenciar entre a célula procariota e 
a eucariota; e entre a célula animal e a célula vexetal. 

 -  Explicar as tres funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. 

 -  Coñecer o sistema de clasificación dos seres vivos. 

 -  Describir os niveis de organización dos seres vivos e as características dos cinco reinos. 

 -  Coñecer as partes do microscopio óptico e utilizalo con corrección. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características 
dos seres vivos. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecemen-
tos de forma oral e escrita sobre estes. 

  
 

6-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnolo-
xía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    -  As condicións da Te-
rra que permiten a vi-
da. 

-  Temperaturas suaves. 
-  Auga en estado líqui-

do. 
-  Presenza de gases 

imprescindibles (O2 e 
CO2).  

-  Existencia dun sopor-
te sólido. 

-  As características dos 
seres vivos. 

-  Os compoñentes quí-
micos: as biomolécu-

  1.  Describir as caracte-
rísticas da Terra que 
fan posible a vida. 

  1.1.  Valora a importancia 
da existencia de 
temperaturas suaves 
e de auga líquida pa-
ra a vida. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

  1.2.  Recoñece a necesi-
dade de O2, de CO2 e 
do solo como sopor-
tes para o desenvol-
vemento da vida. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer as caracte-
rísticas comúns a to-
dos os seres vivos. 

  2.1.  Recoñece que todos 
os seres vivos están 
formados polas 
mesmas substancias 
e por células. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    las inorgánicas e or-
gánicas. 

-  As funcións vitais: 
nutrición, relación e 
reprodución. 

-  As células e os seus 
tipos. 

-  A teoría celular. 
-  As características co-

múns a todas as célu-
las. 

-  A célula procariota. 
-  A célula eucariota 

animal e a célula eu-
cariota vexetal. 

-  A clasificación dos 
seres vivos seguindo 
criterios naturais. 

-  O concepto de taxo-
nomía e os principais 
taxons. 

-  O concepto de espe-
cie. 

-  O nome vulgar e o 
nome científico. A 
nomenclatura bino-
mial. 

-  A organización dos 
seres vivos. 

-  Os organismos unice-
lulares e pluricelula-
res: tecidos, órganos e 
aparatos ou sistemas. 

-  Os niveis de organi-
zación. 

-  Os cinco reinos. 
-  Comprensión de in-

formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-
vorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
seres vivos. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 

  2.2.  Explica as tres fun-
cións vitais: nutrición, 
relación e reprodu-
ción. Diferencia entre 
nutrición autótrofa e 
heterótrofa e entre 
reprodución sexual e 
asexual. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer a teoría ce-
lular e diferenciar os 
distintos tipos de cé-
lulas. 

  3.1.  Enuncia os principios 
da teoría celular. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  3.2.  Cita as característi-
cas comúns a todas 
as células e estable-
ce as diferenzas en-
tre as células proca-
riotas e as eucario-
tas. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CCEC 

  3.3  Establece as diferen-
zas entre a célula 
animal e a vexetal. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

  4.  Explicar os criterios 
para clasificar os se-
res vivos. 

  4.1.  Define taxonomía e 
coñece os principais 
taxons. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  4.2.  Coñece o concepto 
de especie e como 
se nomean as espe-
cies. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.  Diferenciar os niveis 
de organización dos 
seres vivos e coñecer 
a clasificación en cin-
co reinos. 

  5.1.  Identifica os niveis de 
organización dos se-
res vivos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.2.  Enumera as caracte-
rísticas dos cinco rei-
nos: o tipo celular, o 
nivel de organización 
e o tipo de nutrición. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  6.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-

  6.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-

CCL, 
CMCT, 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha 
experimentación. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais, técnicas 
e recursos expresivos. 

bulario sobre os seres 
vivos, expresar coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escri-
ta, e mostrar interese 
pola lectura de textos. 

macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre os seres vivos, 
expresa coñecemen-
tos e opinións de 
forma oral e escrita, 
e mostra interese po-
la lectura de textos. 

CD 

  7.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade, e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
á hora de traballar en 
grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

  9.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

  9.1.  Coñece e respecta 
as normas de seguri-
dade no laboratorio, 
respecta e coida os 
instrumentos e o ma-
terial empregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  9.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñe-
cemento como mate-
rial básico de labora-
torio, argumentando 
o proceso experi-
mental seguido, des-
cribindo as súas ob-
servacións e interpre-
tando os seus resul-
tados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

     10.  Utilizar diversos ma-
teriais, técnicas, códi-
gos e recursos artísti-
cos na realización de 
creacións propias. 

10.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos 
para a participación 
no concurso de de-
buxo sobre as célu-
las. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 

6-4  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   
Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 

as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define e emprega correcta-
mente conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos como: átomo, molé-
cula, célula, taxon, etc., nas 
actividades realizadas no 
caderno. 
Describe as características 
dos seres vivos, dos tipos de 
células, dos fundamentos da 
taxonomía e dos niveis de 
organización dos seres vivos; 
e expresa opinións sobre as 
características da Terra. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Redacta informes breves 
acerca do cambio climático, 
as biomoléculas e as vaci-
nas. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensi-
va dun texto científico sobre 
as condicións que permiten a 
vida na Terra e mostra inte-
rese por ler textos comple-
mentarios recomendados 
polo profesor ou pola profe-
sora. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codifica-
ción numérica. 

Recoñece o micrómetro co-
mo a unidade de medida das 
células e resolve problemas 
de cambio de unidades. 

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

Escribe as condicións que 
ten a Terra para que se de-
senvolva a vida nela. 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Entende como se organizan 
e clasifican os seres vivos 
nos cinco reinos. 
Utiliza correctamente o mi-
croscopio e explica a súa 
utilidade para estudar as cé-
lulas elaborando un texto. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos 
en www.anayaeducacion.es 
para obter información do 
cambio climático, as biomo-
léculas e as vacinas. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Organiza a información en 
táboas para comparar a es-
trutura dos distintos tipos 
celulares e completa un ma-
pa conceptual da unidade a 
partir dos coñecementos ad-
quiridos. 

Xestionar estratexias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaxe. 

Aplica a técnica de prepara-
ción de mostras de células 
humanas e usa o microsco-
pio. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade e realiza as acti-
vidades finais da unidade 
para autoavaliar os coñece-
mentos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Elabora un texto sobre a im-
portancia do desenvolvemen-
to do microscopio no coñe-
cemento da célula. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros e 
polas compañeiras nos in-
formes sobre «O cambio cli-
mático» e «Os virus». 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Actuar con responsabilidade so-
cial e sentido ético no traballo. 

Planifica o seu traballo, mos-
tra iniciativa e interese por 
coñecer, e traballa a «curio-
sidade científica». 

Mostrar iniciativa persoal para 
empezar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa ao organizar 
un concurso sobre a célula. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Recoñece a importancia do 
debuxo e da fotografía no 
estudo da célula e dos teci-
dos. 
Utiliza debuxos para repre-
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Competencia Descritor Desempeño 
   

sentar e distinguir as células. 

 
 

 

UNIDADE  7.-   Moneras, protoctistas e fungos 

7-1.-  Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento de tres dos cinco reinos nos que se clasifican 
os seres vivos: as moneras, os protoctistas e os fungos. Estudaranse as características fun-
damentais dos seres pertencentes a cada un destes reinos. Igualmente, estudarase a impor-
tancia que os seres destes reinos teñen para as persoas e para o medio.  

 
Para rematar a unidade, os alumnos e as alumnas realizarán a observación co microscopio 
de protozoos e algas unicelulares que eles mesmos recollerían. 

 
Unha das maiores dificultades coa que se vai encontrar o alumnado, será o tamaño micros-
cópico que teñen moitos destes seres, polo que para o seu estudo hai que apoiarse en dis-
tintos tipos de imaxes (debuxos, microfotografías, etc.).  

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado ad-
quira os coñecementos seguintes: 

-  O reino das moneras. 
-  O reino dos protoctistas. 
-  O reino dos fungos. 
-  Observación de protozoos e algas unicelulares. 
-  As normas de uso do microscopio. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana e media, que inclúe o seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 

7-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Recoñecer os seres vivos que pertencen aos reinos moneras, protoctistas e fungos. 

 -  Describir as características máis importantes dos seres pertencentes a estes tres reinos 
(moneras, protoctistas e fungos). 

 -  Valorar a importancia que teñen os seres vivos destes tres reinos para o ser humano e 
para o medio. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as moneras, os 
protoctistas e os fungos. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre as moneras, os protoctistas e os fungos para expre-
sar coñecementos de forma oral e escrita. 
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7-3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e compe-
tencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables CC 

    
-  O reino moneras: as 

bacterias, funcións vi-
tais e tipos. 

-  As bacterias, as per-
soas e o medio: bac-
terias prexudiciais e 
beneficiosas. 

-  O reino protoctistas: 
características e gru-
pos que inclúe. 

-  Os protozoos: carac-
terísticas xerais e re-
lación coas persoas e 
co medio. 

-  As algas: caracterís-
ticas xerais e relación 
coas persoas e co 
medio. 

-  O reino dos fungos: 
características xerais. 

-  Os tipos de fungos. 
-  Os fungos, as perso-

as e o medio: benefi-
cios e prexuízos que 
ocasionan os fungos. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de co-
municación e man-
temento dunha acti-
tude favorable cara á 
lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre 
as moneras, os pro-
toctistas e os fungos. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-

  1.  Coñecer as caracterís-
ticas dos seres máis 
representativos do rei-
no monera, e os efec-
tos beneficiosos e pre-
xudiciais que estes se-
res teñen sobre outros 
seres vivos e as perso-
as. 

  1.1.  Describe as funcións vi-
tais das bacterias. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  1.2  Identifica os diferentes 

tipos de bacterias. 
CCL, 

CMCT, 
CD, 

CCEC 
  1.3.  Coñece os efectos que as 

bacterias teñen sobre ou-
tros seres. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC, 

CSIEE 
  2.  Coñecer as caracterís-

ticas xerais dos proto-
zoos e das algas, des-
cribir as semellanzas e 
diferenzas existentes 
entre eles e identificar 
os efectos beneficiosos 
e prexudiciais que lles  
ocasionan a outros se-
res vivos e ao ser hu-
mano. 

  2.1.  Describe as característi-
cas dos protozoos e coñe-
ce os efectos que teñen 
para as persoas. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  2.2  Describe as característi-
cas das algas e coñece os 
efectos beneficiosos que 
teñen para o ser humano. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  2.3.  Recoñece as semellanzas 
e as diferenzas existentes 
entre os protozoos e as 
algas. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  3.  Describir as caracterís-
ticas xerais dos fungos, 
identificar os principais 
tipos e coñecer os prin-
cipais beneficios e pre-
xuízos que ocasionan. 

  3.1.  Describe as característi-
cas dos fungos e identifica 
os principais grupos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.2.  Coñece os beneficios e 
os prexuízos que os fun-
gos teñen para o ser hu-
mano. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  4.  Comprender informa-   4.1.  Comprende os textos e as CCL, 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables CC 

    ción, convertela en 
coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e partici-
pación activa no pro-
pio proceso de 
aprendizaxe. 

cións e adquirir vocabu-
lario sobre os seres vi-
vos, expresar coñece-
mentos e opinións de 
forma oral e escrita, e 
mostrar interese pola 
lectura de textos. 

diferentes informacións 
obtidas ao longo da uni-
dade, adquire vocabulario 
sobre os seres vivos dos 
reinos moneras, protoctis-
tas e fungos, expresa co-
ñecementos e opinións de 
forma oral e escrita, e 
mostra interese pola lectu-
ra de textos.  

CMCT, 
CD 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de 
afrontar os problemas 
e de defender opi-
nións, e desenvolve-
mento de actitudes 
de respecto e colabo-
ración ao traballar en 
grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a par-
tir da selección e re-
collida de datos du-
nha experimentación. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais técnicos 
e recursos expresi-
vos. 

  5.  Coñecer e usar de for-
ma responsable as TIC, 
usar estratexias para 
tratar a información, 
convertela en coñece-
mento propio e aplicala 
a distintos contextos, e 
participar de forma ac-
tiva no propio proceso 
de aprendizaxe. 

  5.1.  Obtén e organiza infor-
mación, traballa co es-
quema da unidade, e utili-
za os recursos dixitais con 
interese e responsabilida-
de. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  6.  Mostrar iniciativa e per-
severanza á hora de 
afrontar os problemas e 
de defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e colabo-
ración á hora de traba-
llar en grupo. 

  6.1.  Mostra unha actitude em-
prendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos exerci-
cios de aprendizaxe coo-
perativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

  7.  Realizar un traballo 
experimental con axuda 
dun guión de prácticas,  
describindo a súa exe-
cución e interpretando 
os seus resultados. 

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC, 

CSIEE 
  7.2. Desenvolve con autono-

mía a planificación do tra-
ballo experimental utili-
zando tanto instrumentos 
ópticos de recoñecemento 
como material básico de 
laboratorio, argumentando 
o proceso experimental 
seguido, describindo as 
súas observacións e inter-
pretando os seus resulta-
dos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables CC 

    
   8.  Utilizar diversos mate-

riais, técnicas, códigos 
e recursos artísticos na 
realización de crea-
cións propias. 

  8.1 Utiliza materiais e recursos 
artísticos para realizar de-
buxos de bacterias, proto-
zoos, algas e fungos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 
7-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística.  Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 
Realiza unha lectura dos 
contidos de cada epígrafe. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Utiliza o vocabulario adecua-
do para definir conceptos 
relacionados cos coñece-
mentos adquiridos como: 
micelio, hifa, pseudópodo, 
etc. 
Redacta correctamente, utili-
zando o vocabulario adecua-
do, as respostas das cues-
tións propostas. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Le a lectura recomendada 
polo profesorado. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Coñece as características 
dos seres vivos máis sim-
ples: moneras, protoctistas e 
fungos, e a súa importancia 
biolóxica e para o ser huma-
no. 
Aplica os coñecementos ad-
quiridos para resolver dife-
rentes preguntas e proble-
mas. 

Resolver problemas seleccio-
nando os datos e as estratexias 
apropiadas. 

Calcula o número de indivi-
duos dunha poboación bacte-
riana nun tempo determina-
do. 
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Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Emprega habitualmente os 
recursos incluídos en 
www.anayaeducacion.es. 
Utiliza os medios informáti-
cos para buscar información 
sobre os antibióticos e expli-
car como actúan as bacte-
rias. 
Usa diferentes fontes para 
obter información sobre o 
uso das algas e de cogome-
los comestibles. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Interpreta información gráfica 
para explicar como se repro-
ducen os fungos que forman 
cogomelos. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Utiliza técnicas de traballo 
para mellorar a súa aprendi-
zaxe: organiza a información 
en táboas, realiza esquemas, 
debuxos, etc. 
Analiza imaxes como estra-
texia para mellorar o seu 
propio proceso de aprendiza-
xe. 

Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de apren-
dizaxe. 

Toma conciencia dos coñe-
cementos adquiridos sobre 
os reinos estudados e autoa-
valíase realizando as activi-
dades finais da unidade. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Valora a importancia que 
teñen as bacterias, as algas 
e os fungos polo seu dobre 
papel como produtores de 
enfermidades e para a ob-
tención de recursos, e fai 
unha exposición que o expli-
ca. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Participa activamente no tra-
ballo do laboratorio sobre a 
observación de protozoos e 
de algas nunha gota de auga 
estancada. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Planifica o seu tempo de tra-
ballo para realizar de forma 
adecuada as tarefas reco-
mendadas. 
Investiga os efectos que os 
antibióticos teñen sobre as 
bacterias e realiza un estudo 
sobre a contaminación dunha 
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zona poñendo en práctica os 
coñecementos adquiridos. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Elabora debuxos esquemáti-
cos dos seres vivos estuda-
dos. 
Coñece e utiliza distintos 
recursos expresivos, e apre-
cia a estética dos materiais 
que utiliza.  

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

Respecta toda a diversidade 
biolóxica do ámbito e elabora 
unha redacción que o expli-
ca. 

 
 
 

 

UNIDADE  8.-  As plantas 

 
8-1.- Descrición da unidade 

Nesta unidade imos estudar o reino das plantas: as súas características xerais, así como as 
funcións de nutrición, de relación e os tres tipos de reprodución que se dan nelas, é dicir, a 
reprodución asexual, a reprodución alternante e a reprodución sexual.  Tamén se estudará a 
clasificación das plantas, realizando a diferenciación entre as plantas con sementes e as 
plantas sen sementes, para rematar referíndonos ás plantas, ás persoas e ao medio.  

 
Para finalizar a unidade, os alumnos e as alumnas elaborarán unha clave dicotómica con fo-
llas de plantas que eles mesmos recollerían. 

 
As dificultades nesta unidade poden provir do número de termos novos que aparecen ao 
longo do texto, polo que resulta de grande utilidade realizar un glosario con estes.  

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado ad-
quira os coñecementos seguintes: 

-  O reino plantas. Características xerais. 
-  A nutrición nas plantas. 
-  A relación nas plantas. 
-  A reprodución asexual nas plantas. 
-  A reprodución alternante nas plantas sen sementes. 
-  A reprodución sexual nas plantas con sementes. 
-  A clasificación das plantas. As plantas con sementes 
-  A clasificación das plantas. As plantas sen sementes. 
-  As plantas, as persoas e o medio. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen o 
seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 
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8-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer cales son as partes máis importantes das plantas. 

 -  Describir as funcións de nutrición (explicando, de forma sinxela, como se leva a cabo o 
proceso da fotosíntese), as de relación e as de reprodución. 

 -  Coñecer como se clasifican as plantas segundo posúan sementes ou non. 

 -  Valorar a importancia que teñen as plantas para as persoas e o medio. 

 -  Utilizar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características das 
plantas, as súas funcións (especialmente a fotosíntese) e a súa importancia biolóxica. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre as partes das plantas e expresar os coñecementos 
adquiridos de forma oral e escrita. 

 
 

8-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  O reino plantas. Ca-
racterísticas xerais. 

-  A nutrición nas plan-
tas. 

-  A relación nas plantas. 
-  A reprodución asexual 

nas plantas. 
-  A reprodución alter-

nante nas plantas sen 
semente. 

-  A reprodución sexual 
nas plantas con se-
mentes. 

-  A clasificación das 
plantas. As esperma-
tófitas. 

-  A clasificación das 
plantas. As plantas 
sen semente. 

-  As plantas, as persoas 
e o medio. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-

  1.  Diferenciar as carac-
terísticas xerais das 
plantas, as súas fun-
cións vitais e a súa 
clasificación. 

  1.1.  Coñece as caracterís-
ticas xerais das plan-
tas e describe cada 
unha das súas par-
tes. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

  1.2.  Describe as funcións 
vitais das plantas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  1.3.  Coñece a clasifica-

ción das plantas. 
CCL, 

CMCT, 
CD 

  2.  Analizar como se leva 
a cabo a nutrición nas 
plantas. 

  2.1.  Describe como se 
produce a obtención 
de nutrientes. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

  2.2.  Identifica onde e co-
mo se produce a fo-
tosíntese. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  2.3.  Coñece o proceso da 
respiración na planta, 
onde se realiza e os 
produtos que utiliza e 
produce. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

nicación e mantemen-
to dunha actitude favo-
rable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre as 
plantas. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha ex-
perimentación. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais técnicos e 
recursos expresivos. 

 

  2.4.  Esquematiza como se 
distribúen o zume 
bruto e o zume elabo-
rado pola planta. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CCEC 

  2.5.  Coñece cales son as 
substancias de refu-
gallo que expulsan as 
plantas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer como se leva 
a cabo a función de 
relación nas plantas. 

  3.1.  Describe como reac-
cionan as plantas an-
te os estímulos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  3.2.  Distingue entre tro-

pismos e nastias, e 
sabe poñer exemplos 
destes. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.3  Coñece a modificación 
de procesos vitais 
das plantas como re-
acción a algúns estí-
mulos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  4.  Comprender e reco-
ñecer os tipos de re-
produción asexual nas 
plantas. 

  4.1.  Coñece as formas de 
reprodución asexual 
das plantas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  4.2.  Sabe poñer exemplos 

de reprodución ase-
xual de plantas que 
se encontran no ám-
bito máis próximo. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

  5.  Coñecer como se leva 
a cabo a reprodución 
alternante nas plantas 
sen sementes. 

  5.1.  Identifica a fase se-
xual e a asexual da 
reprodución alternan-
te. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  5.2.  Esquematiza os pa-
sos que se producen 
nun organismo no 
que ten lugar a re-
produción alternante. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC, 
CAA 

  6.  Detallar a reprodución 
sexual das plantas 
con sementes. 

  6.1.  Identifica as etapas 
das que consta a re-
produción sexual. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  6.2.  Describe as partes da 

flor e debúxaas. 
CCL, 

CMCT, 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

CD, 
CCEC 

  6.3.  Comprende e dife-
rencia a polinización 
e os seus tipos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  6.4.  Explica como se pro-

duce a fecundación. 
CCL, 

CMCT, 
CD 

  6.5.  Coñece como se for-
ma a semente e o 
froito e como se pro-
duce a dispersión e a 
xerminación das se-
mentes. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  7.  Coñecer como se cla-
sifican as plantas es-
permatófitas. 

  7.1.  Establece as diferen-
zas entre ximnos-
permas e anxiosper-
mas, fixándose nal-
gunhas característi-
cas como as follas e 
as flores. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

   8.  Establecer a clasifica-
ción das plantas sen 
sementes. 

  8.1.  Sabe as diferenzas 
existentes entre os 
mofos e os fentos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  9.  Valorar a relación en-
tre as plantas, as per-
soas e o medio. 

  9.1.  Describe a importan-
cia económica das 
plantas máis comúns 
do seu ámbito, así 
como a súa utilidade 
para o medio. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC, 

CSIEE 
10.  Comprender informa-

cións, adquirir voca-
bulario sobre as ca-
racterísticas, as estru-
turas e os modos nos 
que realizan as fun-
cións vitais as plantas, 
expresar coñecemen-
tos e opinións de for-
ma oral e escrita, e 
mostrar interese pola 
lectura de textos so-
bre estes seres vivos. 

10.1.  Comprende informa-
cións, adquire voca-
bulario sobre as plan-
tas, expresa coñece-
mentos e opinións de 
forma oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos refe-
ridos a estas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

11.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, observar e inter-

11.1.  Obtén e organiza in-
formación, traballa co 
esquema da unidade, 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

pretar imaxes, usar 
estratexias para tratar 
a información, conver-
tela en coñecemento 
propio e aplicala a dis-
tintos contextos, e 
participar de forma ac-
tiva no propio proceso 
de aprendizaxe. 

e utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CAA 

12.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
á hora de traballar en 
grupo. 

12.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

13.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

13.1.  Coñece e respecta as 
normas de segurida-
de no laboratorio, 
respecta e coida os 
instrumentos e o ma-
terial empregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

13.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñece-
mento como material 
básico de laboratorio, 
argumentando o pro-
ceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 
seus resultados.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

 14.  Utilizar diversos mate-
riais, técnicas, códi-
gos e recursos artísti-
cos na realización de 
creacións propias. 

14.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos 
para a elaboración de 
esquemas sobre as 
plantas e as súas 
funcións vitais. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 
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8-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia en comuni-
cación lingüística.  

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Explica, de forma oral, os 
coñecementos que ten sobre 
as plantas. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Le a lectura de presentación 
da unidade. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

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

Respecta a natureza e mos-
tra interese polo coidado das 
plantas da súa casa e do 
centro. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Busca, utilizando medios 
informáticos, plantas endé-
micas da comunidade á que 
pertenza. 

Aprender a aprender. Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de apren-
dizaxe. 

Utiliza imaxes e debuxos 
esquemáticos para compren-
der as partes que compoñen 
as plantas e o seu ciclo re-
produtivo. 

Identificar potencialidades per-
soais como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múlti-
ples, funcións executivas... 

Utiliza o método científico 
para observar coa lupa ante-
ras e pistilos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Propón formas de sensibilizar 
as persoas do seu ámbito 
sobre o coidado das plantas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Recoñece a importancia das 
plantas para as persoas e o 
medio e redacta un texto so-
bre isto. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Xerar novas e diverxentes posi-
bilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

Opina sobre a importancia da 
elección de especies para a 
plantación en distintos am-
bientes. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Realiza un proxecto de or-
namentación no centro. 

 

 
 
UNIDADE  9.-  Os animais. Características xerais 

9-1.- Descrición da unidade 
Nesta unidade imos estudar o reino animal: as súas características xerais; as funcións de 
nutrición, nas que veremos como se produce a obtención de nutrientes; a respiración; a cir-
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culación; a excreción; as funcións de relación co estudo dos receptores; como se leva a ca-
bo a coordinación; como funcionan os órganos efectores e, por último, estudaremos a re-
produción dos animais.  

 
Ao remate da unidade, os alumnos e as alumnas realizarán no laboratorio a disección dunha 
troita para poder observar cada un dos seus órganos. 

 
A dificultade nesta unidade radica en recordar os tipos de aparatos dixestivos, respiratorios, 
circulatorios e excretores que posúen os distintos grupos de animais, así como os distintos 
órganos receptores, de coordinación e efectores, e o mecanismo da reprodución.  

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado ad-
quira os coñecementos seguintes: 

-  Que caracteriza os animais. 
-  A nutrición nos animais: a obtención de nutrientes. 
-  A nutrición nos animais: a respiración. 
-  A nutrición nos animais: a circulación e a excreción. 
-  A relación nos animais: os receptores. 
-  A relación nos animais: a coordinación. 
-  A relación nos animais: os efectores. 
-  A reprodución nos animais. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de catro semanas, durante as cales se de-
senvolverá a unidade e se realizarán as tarefas individuais e colectivas asociadas a esta. 
 
 

9-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer cales son as características do corpo dos animais. 

 -  Describir as funcións de nutrición, explicando a existencia ou non de aparato dixestivo e 
os tipos de aparatos dixestivos que presentan os animais; como se produce a respiración, 
os tipos de aparatos respiratorios e a circulación e excreción dos produtos de refugallo a 
través dos aparatos correspondentes. 

 -  Describir as funcións de relación, explicando os distintos órganos sensoriais, os sistemas 
nervioso e endócrino e os órganos efectores encargados de elaborar a resposta: move-
mentos e secreción de substancias. 

 -  Describir as funcións de reprodución en animais, explicando os tipos de reprodución ase-
xual e sexual, así como o proceso de desenvolvemento do cigoto, diferenciando o desen-
volvemento embrionario do postembrionario. 

 -  Utilizar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características dos 
animais, as súas funcións e a súa importancia biolóxica. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre as partes que compoñen o corpo dos distintos gru-
pos de animais e expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita. 

  
 
9-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e compe-
tencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender 
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(CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
(CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    
-  Que caracteriza os 

animais? 
-  A nutrición nos ani-

mais: a obtención de 
nutrientes. 

-  A nutrición nos ani-
mais: a respiración. 

-  A nutrición nos ani-
mais: a circulación e a 
excreción. 

-  A relación nos ani-
mais: os receptores. 

-  A relación nos ani-
mais: a coordinación. 

-  A relación nos ani-
mais: os efectores. 

-  A reprodución nos 
animais. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre 
animais. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha ex-
perimentación. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais, técnicas 

  1.  Coñecer as caracte-
rísticas xerais dos 
animais. 

  1.1.  Coñece a existencia 
dunha gran variedade 
de animais, cales son 
as súas funcións vi-
tais e establece as di-
ferenzas entre inver-
tebrados e vertebra-
dos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  2.  Diferenciar entre ali-
mentación e dixestión. 
Distinguir entre ani-
mais sen e con apara-
to dixestivo e os tipos 
de aparatos dixestivos 
que presentan. 

  2.1.  Define alimentación e 
dixestión. Coñece 
animais sen aparato 
dixestivo e animais 
con aparato dixestivo. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.2.  Describe os tipos de 
aparatos dixestivos 
dos animais en xeral. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Recoñecer as diferen-
zas entre os animais 
que para a función da 
respiración toman o 
osíxeno da auga e os 
que o toman do aire. 

  3.1.  Establece as diferen-
zas entre os animais 
que intercambian ga-
ses a través da super-
ficie do seu corpo e 
os que o fan a través 
de branquias ou pul-
móns. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  4.  Coñecer que a circu-
lación e a excreción 
son procesos da nutri-
ción dos animais, así 
como os tipos de apa-
ratos circulatorios e os 
órganos da excreción. 

  4.1.  Distingue entre un 
aparato circulatorio 
aberto e cerrado, e 
coñece os órganos 
excretores dos ani-
mais máis comúns.   

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  5.  Comprender que os 
animais posúen re-
ceptores para captar 
os estímulos e levar a 
cabo a función de re-
lación. 

  5.1.  Define órganos sen-
soriais e diferencia fo-
torreceptores, meca-
norreceptores e qui-
miorreceptores, e si-
nala algún exemplo.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

  6.  Coñecer e diferenciar os 
sistemas de coordina-
ción dos animais. 

  6.1.  Establece a diferenza 
entre sistema nervio-
so e endócrino, e co-
ñece a función das 
neuronas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  7.  Entender que a res-
posta aos estímulos a 
realizan os efectores. 

  7.1.  Coñece o papel dos 
músculos na execu-
ción da resposta a es-

CCL, 
CMCT, 

CD 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    e recursos expresivos. 
 

tímulos. 
  8.  Diferenciar os tipos de 

reprodución en ani-
mais, así como o me-
canismo da fecunda-
ción e o desenvolve-
mento embrionario. 

  8.1.  Coñece a diferenza 
entre reprodución 
asexual e sexual. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  8.2.  Describe o proceso 

da fecundación e dife-
rencia as etapas do 
desenvolvemento do 
cigoto. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  9.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, observar e inter-
pretar imaxes, usar 
estratexias para tratar 
a información, conver-
tela en coñecemento 
propio e aplicala a dis-
tintos contextos, e 
participar de forma ac-
tiva no propio proceso 
de aprendizaxe. 

9.1.  Obtén e organiza in-
formación, traballa co 
esquema da unidade 
e utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

10.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os proble-
mas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración á 
hora de traballar en 
grupo. 

10.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

11.  Realizar un traballo 
experimental con axu-
da dun guión de prác-
ticas, describindo a 
súa execución e inter-
pretando os seus re-
sultados. 

11.1.  Coñece e respecta as 
normas de segurida-
de no laboratorio, 
respecta e coida os 
instrumentos e o ma-
terial empregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    
11.2.  Desenvolve con auto-

nomía a planificación 
do traballo experi-
mental, utilizando tan-
to instrumentos ópti-
cos de recoñecemen-
to como material bá-
sico de laboratorio, 
argumentando o pro-
ceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 
seus resultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

 12.  Utiliza diversos mate-
riais, técnicas, códigos 
e recursos artísticos 
na realización de cre-
acións propias. 

12.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos pa-
ra a realización de 
láminas dos aparatos 
dixestivos, respirato-
rio, etc., de determi-
nados animais. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 
9-4.- COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 

as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos. 
Fai resumos sobre as dife-
rentes funcións vitais dos 
animais 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Le a lectura de presentación 
da unidade. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Resolver problemas seleccio-
nando os datos e as estratexias 
apropiadas. 

Relaciona o desenvolvemen-
to do sistema nervioso en 
distintos animais co grao de 
evolución destes e dálle res-
posta a unha actividade so-
bre iso. 

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Elabora unha presentación 
sobre as características dun 
grupo de animais, na que 
estean presentes textos e 
imaxes. 

Aprender a aprender. Desenvolver estratexias que fa-
vorezan a comprensión rigorosa 

Realiza un esquema da uni-
dade escribindo exemplos 
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Competencia Descritor Desempeño 

   dos contidos. das funcións que realizan os 
animais. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Recoñece a importancia do 
coñecemento das funcións 
dos animais para o seu coi-
dado e fai un informe detalla-
do antes de ter mascota. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Optimizar o uso de recursos ma-
teriais e persoais para a conse-
cución de obxectivos. 

Comproba a similitude entre 
o mecanismo de voo das 
aves ou a forma dos peixes 
coa construción de aparatos 
polo home, e elabora un tex-
to explicativo sobre iso. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Confecciona láminas dos 
aparatos dixestivo, respirato-
rio, circulatorio e excretor de 
determinados animais. 

 

 

 

UNIDADE 10.-    Os invertebrados 
 
10-1.- Descrición da unidade 

Nesta unidade imos estudar os diferentes grupos de invertebrados. Antes de empezar con 
cada grupo veremos as súas características xerais, para posteriormente estudar os aspec-
tos específicos de poríferos e cnidarios, vermes, moluscos, artrópodos e equinodermos. 
Prestarémoslles especial atención aos artrópodos que estudaremos grupo a grupo, e rema-
taremos observando a relación entre os invertebrados e as persoas.  

 
Ao remate da unidade, o alumnado realizará unha clave dicotómica para poder clasificar dis-
tintos invertebrados moi coñecidos. 

 
A dificultade nesta unidade radica en recordar as distintas partes do corpo de cada grupo de 
invertebrados, así como os principais tipos dentro de cada un dos devanditos grupos.  

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade preténdese que o alumnado adqui-
ra os coñecementos seguintes: 

-  Os poríferos e os cnidarios. 
-  Os vermes. 
-  Os moluscos. 
-  Os artrópodos. 
-  Os artrópodos grupo a grupo. 
-  Os equinodermos. 
-  Os invertebrados e as persoas. 
 
Temporalización: 
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A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, durante as ca-
les se desenvolverá a unidade e se realizarán as tarefas individuais e colectivas asociadas a 
esta. 

 
10-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer cales son as características do corpo dos invertebrados. 
 -  Describir os poríferos e os cnidarios, explicando como é o seu corpo e outras característi-

cas. 
 -  Describir os vermes, explicando cales son os grupos máis destacados e as características 

de exemplos concretos e coñecidos como a tenia, a planaria e a miñoca. 
 -  Describir os moluscos, explicando como é o seu corpo e os principais tipos de moluscos: 

gasterópodos, bivalvos e cefalópodos. 
 -  Describir con detalle as características do corpo dos artrópodos e os seus principais tipos: 

arácnidos, crustáceos, miriápodos e insectos. 
 -  Describir como son os equinodermos, explicando detalladamente o seu sistema ambula-

cral. 
 -  Sinalar a relación entre os invertebrados e as persoas, diferenciando os que son prexudi-

ciais dos que son beneficiosos. 
 -  Utilizar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características dos in-

vertebrados, as súas funcións e a súa importancia biolóxica. 
 -  Adquirir vocabulario específico sobre as partes que compoñen o corpo dos distintos gru-

pos de invertebrados e expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita. 
 
10-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas 
(CSC), sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  Os poríferos e os cni-
darios. 

-  Os vermes. 
-  Os moluscos. 
-  Os artrópodos. 
-  Os artrópodos grupo a 

grupo. 
-  Os equinodermos. 
-  Os invertebrados e as 

persoas. 
-  Comprensión de in-

formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-

  1.  Diferenciar e coñecer 
as características de 
poríferos e cnidarios. 

  1.1.  Coñece as caracterís-
ticas principais de po-
ríferos e cnidarios, e 
realiza esquemas 
destes organismos 
sinalando as princi-
pais características.  

CCL, 
CD, 

CMCT, 
CAA, 
CCEC 

  2.  Establecer as diferen-
zas entre os distintos 
grupos de vermes. 

  2.1.  Diferencia os plati-
helmintos, os nema-
todos e os anélidos, e 
comprende a súa im-
portancia con relación 
ao ser humano. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

284 



 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

nicación e mantemen-
to dunha actitude favo-
rable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
animais invertebrados. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha ex-
perimentación. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais técnicos e 
recursos expresivos. 

  3.  Coñecer as caracte-
rísticas dos moluscos 
e, en concreto, dos 
exemplares máis co-
múns para o ser hu-
mano. 

  3.1.  Clasifica os moluscos 
máis sinxelos e coñe-
ce as súas caracterís-
ticas.   

CCL, 
CMCT, 

CD 

  4.  Coñecer as caracte-
rísticas dos artrópo-
dos e establecer as 
diferenzas entre os 
distintos grupos. 

  4.1.  Establece as diferen-
zas existentes entre 
arácnidos, crustáceos 
e miriápodos e insec-
tos.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  5.  Comprender a organi-
zación común dos 
equinodermos e as di-
ferentes formas que 
poden presentar. 

  5.1.  Diferencia as distintas 
formas nas que se 
poden presentar os 
equinodermos e sabe 
interpretar o esquema 
de funcionamento do 
sistema ambulacral. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  6.  Estudar a relación dos 
invertebrados co ser 
humano ou coa activi-
dade humana. 

  6.1.  Comprende a súa 
importancia con rela-
ción ao ser humano. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  6.2.  Comprende a impor-
tancia dos insectos 
pola súa abundancia 
e pola súa repercu-
sión na vida do ser 
humano. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  7.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre os seres 
vivos, expresar coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escri-
ta, e mostrar interese 
pola lectura de textos. 

  7.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre os seres vivos, 
expresa coñecemen-
tos e opinións de 
forma oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  8.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, observar e inter-
pretar imaxes, usar 
estratexias para tratar 
a información, conver-
tela en coñecemento 
propio e aplicala a dis-
tintos contextos, e 
participar de forma ac-
tiva no propio proceso 

  8.1.  Obtén e organiza in-
formación, traballa co 
esquema da unidade, 
e utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

de aprendizaxe. 

  9.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
á hora de traballar en 
grupo. 

  9.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

10.  Realizar un traballo ex-
perimental con axuda 
dun guión de prácticas, 
describindo a súa exe-
cución e interpretando 
os seus resultados. 

10.1.  Coñece e respecta as 
normas de segurida-
de no laboratorio, 
respecta e coida os 
instrumentos e o ma-
terial empregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

10.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñece-
mento como material 
básico de laboratorio, 
argumentando o pro-
ceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 
seus resultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

 11.  Utilizar diversos mate-
riais, técnicas, códi-
gos e recursos artísti-
cos na realización de 
creacións propias. 

 

11.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos 
para a elaboración de 
debuxos dos diferen-
tes grupos de inver-
tebrados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 
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10-4.- COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  
Competencia Descritor Desempeño 
   

Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 
Compoñer creativamente distin-
tos tipos de textos con sentido 
literario. 

Define conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos. 
Utiliza a terminoloxía científi-
ca de forma correcta. 
Redacta un informe breve 
sobre a rexeneración dos 
brazos das estrelamares. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Le a lectura de presentación 
da unidade. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

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

Distingue os diferentes tipos 
de simetría presentes en in-
vertebrados e realiza a acti-
vidade proposta. 

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 
Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informacións diversas. 

Busca, utilizando medios 
informáticos, fotografías e 
información sobre os distin-
tos grupos de invertebrados. 

Aprender a aprender. Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de apren-
dizaxe. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

Identificar potencialidades per-
soais como aprendiz: estilos de 
aprendizaxe, intelixencias múlti-
ples, funcións executivas. 

Diferencia coa lupa as distin-
tas partes do corpo dun in-
secto. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

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

Recoñece a importancia dos 
invertebrados como produto-
res de enfermidades, os be-
neficios que lle producen á 
agricultura e a súa importan-
cia no consumo humano, e 
elabora un texto explicativo 
sobre iso. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Actuar con responsabilidade so-
cial e sentido ético no traballo. 

Razoa sobre os resultados 
da introdución de invertebra-
dos procedentes doutros paí-
ses no noso medio e redacta 
un texto argumentando a súa 
opinión. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Confecciona láminas con 
invertebrados para axudar á 
retención das imaxes. 
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UNIDADE 11.-   Os vertebrados 

 
11-1.- Descrición da unidade 

Os vertebrados son, posiblemente, os animais mellor coñecidos polos alumnos e polas 
alumnas. Nesta unidade vaise afondar no seu estudo e vanse describir os principais trazos 
anatómicos dos diferentes grupos de vertebrados, así como a súa alimentación e a súa re-
produción. Igualmente, estudarase a taxonomía dos distintos grupos de vertebrados.  

 
Tamén se fará referencia ao ser humano como un mamífero máis, sinalando as característi-
cas que o diferencian dos demais mamíferos e as relacións que ten con outros vertebrados. 

 
Para rematar a unidade, no obradoiro de ciencias, o alumnado estudará os rastros que dei-
xan os vertebrados (pegadas, pelos, plumas, egagrópilas, etc.) e intentarán interpretalos.  

 
Probablemente unha das maiores dificultades coa que se vai encontrar o alumnado será a 
abundante terminoloxía nova que terá que memorizar. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

-  Os peixes. 
-  Os anfibios. 
-  Os réptiles. 
-  As aves. 
-  Os mamíferos. 
-  O ser humano: un mamífero especial. 
-  Os vertebrados e as persoas. 
-  Os rastros dos vertebrados. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, nas cales se in-
clúe o seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a 
ela. 

 

11-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer a diversidade dos vertebrados e identificar os representantes de cada grupo. 

 -  Describir as características máis representativas dos diferentes grupos de vertebrados 
(peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos). 

 -  Identificar as principais características que diferencian o ser humano dos demais mamífe-
ros. 

 -  Recoñecer a importancia que teñen os vertebrados para as persoas e coñecer os seus 
efectos beneficiosos e prexudiciais. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre os vertebrados. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os vertebrados para expresar coñecementos de 
forma oral e escrita sobre estes. 

 
  

288 



 

11-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnolo-
xía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    
-  Os peixes: caracterís-

ticas xerais, alimenta-
ción e reprodución. 

-  Os principais grupos 
de peixes. 

-  Os anfibios: caracte-
rísticas xerais e repro-
dución. 

-  Os principais tipos de 
anfibios. 

-  Os réptiles: principais 
características, a ali-
mentación e a repro-
dución. 

-  Principais tipos de 
réptiles. 

-  As aves: característi-
cas xerais, alimenta-
ción e reprodución. 

-  Principais tipos de 
aves. 

-  Os mamíferos: carac-
terísticas xerais, ali-
mentación e reprodu-
ción. 

-  Principais grupos de 
mamíferos. 

-  O ser humano: un 
mamífero especial. 

-  Os vertebrados e as 
persoas. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude favo-
rable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
seres vivos. 

-  Uso de estratexias 

  1.  Describir as caracte-
rísticas principais dos 
peixes. 

  1.1.  Describe as principais 
características dos 
peixes.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Identificar as caracte-
rísticas que diferen-
cian os dous grandes 
grupos de peixes. 

  2.1.  Diferencia un peixe 
óseo dun cartilaxino-
so porque coñece as 
características dife-
rentes que posúen. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer as principais 
características dos 
anfibios e describir 
como levan a cabo a 
reprodución. 

  3.1.  Identifica as caracte-
rísticas máis desta-
cadas dos anfibios. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.2.  Describe o ciclo bio-
lóxico dun anfibio.   

CCL, 
CMCT, 

CD 
  4.  Coñecer os principais 

grupos de anfibios e 
as súas característi-
cas máis destacadas. 

  4.1.  Recoñece as caracte-
rísticas que diferen-
cian os distintos gru-
pos de anfibios.   

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.  Coñecer as principais 
características dos 
réptiles, como é a súa 
alimentación e a súa 
reprodución. 

  5.1.  Describe os principais 
caracteres dos répti-
les, coñece como se 
alimentan e como se 
reproducen.  

CCL, 
CMCT, 

CD 

  6.  Diferenciar os princi-
pais grupos de répti-
les. 

  6.1.  Identifica os diferen-
tes grupos de réptiles 
e coñece as súas ca-
racterísticas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  7.  Describir as principais 
características das 
aves e identificar 
aquelas que están re-
lacionadas co voo. 

  7.1.  Recoñece as princi-
pais características 
das aves. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  7.2.  Describe as caracte-

rísticas que lle permi-
ten o voo ás aves. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  8.  Diferenciar os princi-
pais grupos de aves. 

  8.1.  Diferencia os princi-
pais grupos de aves. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  9.  Identificar as caracte-   9.1.  Coñece as principais CCL, 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha ex-
perimentación. 

rísticas máis impor-
tantes dos mamíferos. 

características dos 
mamíferos. 

CMCT, 
CD 

10.  Diferenciar os distin-
tos grupos de mamífe-
ros. 

10.1.  Distingue os diferen-
tes grupos de mamí-
feros e sabe poñer 
exemplos de cada un 
deles. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

11.  Describir as caracte-
rísticas que diferen-
cian o home doutros 
mamíferos. 

11.1.  Distingue as caracte-
rísticas propias do 
home que o diferen-
cian doutros mamífe-
ros. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

12.  Coñecer a importan-
cia dos vertebrados 
para as persoas. 

12.1.  Sabe a importancia 
que teñen os verte-
brados para as per-
soas. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

13.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre os seres 
vivos, expresar coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escri-
ta, e mostrar interese 
pola lectura de textos. 

13.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre os seres vivos, 
expresa coñecemen-
tos e opinións de 
forma oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

14.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

14.1.  Obtén e organiza in-
formación, traballa co 
esquema da unidade 
e utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

15.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
á hora de traballar en 
grupo. 

15.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    
 16.  Realizar un traballo 

experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

16.1.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñece-
mento como material 
básico de laboratorio, 
argumentando o pro-
ceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 
seus resultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

 17.  Utilizar diversos mate-
riais, técnicas, códi-
gos e recursos artísti-
cos na realización de 
creacións propias. 

17.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos 
para realizar debuxos 
dalgúns animais ver-
tebrados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 

11-4.- COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. 
Le os contidos das epígrafes 
e as lecturas recomendadas 
polo profesorado. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Utiliza unha linguaxe ade-
cuada para definir conceptos, 
argumentar explicacións, etc. 
relacionados cos coñece-
mentos adquiridos como: 
ectotérmico, anfibio, marsu-
pio, saco aéreo, liña lateral, 
etc. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Redacta con corrección e 
cun vocabulario adecuado as 
respostas das cuestións pro-
postas. 
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Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Coñece e identifica as carac-
terísticas dos diferentes gru-
pos de vertebrados así como 
a súa clasificación. 
Aplica os coñecementos ad-
quiridos sobre os diferentes 
grupos de vertebrados para 
interpretar imaxes. 
Utiliza os coñecementos ad-
quiridos para resolver dife-
rentes tipos de preguntas 
sobre eles. 
Coñece as características 
propias do ser humano que o 
diferencian doutros vertebra-
dos e a influencia doutros 
vertebrados nas actividades 
humanas, e escribe textos 
explicándoo. 

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Utiliza con regularidade os 
recursos incluídos en 
www.anayaeducacion.es. 
Organiza e expón de forma 
gráfica (mediante esquemas, 
debuxos rotulados, etc.) a 
información sobre as caracte-
rísticas dos diferentes grupos 
de vertebrados. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza diferentes fontes: In-
ternet, enciclopedias, etc. 
para obter información sobre 
diferentes grupos de verte-
brados. 

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe. 

Organiza a información en 
táboas para comparar a es-
trutura dos distintos tipos 
celulares. 
Analiza imaxes como «A ale-
ta caudal dos peixes», «A 
metamorfose da ra», etc. 
como estratexia para mello-
rar o seu propio proceso de 
aprendizaxe. 

Xerar estratexias para aprender 
en distintos contextos de apren-
dizaxe. 

Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos 
sobre os diferentes grupos 
de vertebrados. 
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Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencias sociais e 
cívicas. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Coñece os medios que per-
miten intercambiar informa-
ción (blogs, páxinas web) e 
participa neles con madurez 
e con criterio propio. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Planifica o seu tempo de tra-
ballo para realizar de forma 
adecuada as tarefas reco-
mendadas. 
Mostra iniciativa para buscar 
información e propón hipóte-
ses sobre diversas cuestións 
relacionadas cos vertebra-
dos. 

Optimizar o uso de recursos ma-
teriais e persoais para a conse-
cución de obxectivos. 

Participa en debates escoi-
tando as opinións doutros, 
respectándoas e comparán-
doas coas súas para argu-
mentar a favor ou en contra. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Utiliza materiais e recursos 
artísticos para realizar debu-
xos esquemáticos de diver-
sas estruturas dos vertebra-
dos como: aletas caudais, 
plumas, ovo de ave, etc. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións 
de creatividade e gusto pola es-
tética no ámbito cotián. 

Respecta toda a diversidade 
biolóxica do ámbito, goza 
dela e escribe un texto que o 
evidencia. 
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UNIDADE  12.-  Os ecosistemas e a biodiversidade 
 
12-1.- Descrición da unidade 
 

Nesta unidade imos estudar, en primeiro lugar, o concepto de biodiversidade, así como a 
súa importancia, tanto polos recursos que lle proporciona ao ser humano como por propor-
cionar o equilibrio do planeta. Tamén se verán as causas da perda da biodiversidade por 
sobreexplotación ou pola alteración dos ecosistemas e como pode evitarse esta perda. Con-
tinuaremos descubrindo cal é a orixe da biodiversidade e as adaptacións, tanto corporais 
como de comportamento, causantes da evolución dos seres vivos.  

 
Ademais, nesta unidade, coñeceremos como se forman os fósiles e o tipo de información 
que nos proporcionan sobre as especies que existiron no pasado. Todo, levaranos a coñe-
cer cal é a historia da vida na Terra e como os seres vivos colonizaron, se estenderon e di-
versificaron por todo o planeta. 
 
Para finalizar a unidade, o alumnado aprenderá a elaborar un inventario de réptiles, o que lle 
proporcionará a información suficiente para que poida emprender por si mesmo outros pro-
xectos. 

 
As dificultades nesta unidade están en establecer a relación que existe entre as distintas 
epígrafes para obter unha visión de conxunto desta. 
 

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado ad-
quira os coñecementos seguintes: 

-  Os compoñentes dun ecosistema: o biótopo, a biocenose e as interaccións. 
-  O equilibrio nos ecosistemas. 
-  A biodiversidade e a súa importancia 
-  A perda e a conservación da biodiversidade. 
-  A orixe da biodiversidade. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, durante as ca-
les se desenvolverá a unidade e se realizarán as tarefas individuais e colectivas asociadas a 
esta. 

 
 

12-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
-  Coñecer os compoñentes do ecosistema: o biótopo, a biocenose e as interaccións que se 

producen entre eles. 

-  Coñecer os tipos de adaptacións e describir algunhas adaptacións dos seres vivos á auga, 
á luz e á temperatura. 

- Coñecer as características dos ecosistemas en equilibrio. 

-  Coñecer a capacidade de autorregulación dos ecosistemas e describir algún sistema de 
autorregulación. 

-  Definir biodiversidade e saber a que se debe a súa importancia. 

-  Coñecer as principais causas da perda de biodiversidade e propoñer solucións que contri-
búan á súa conservación. 

-  Recoñecer as adaptacións corporais e de comportamento que farán posible a evolución. 
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 -  Utilizar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos acerca dos fósiles que se en-
contraron no noso planeta. 

-  Adquirir vocabulario específico sobre a unidade e expresar os coñecementos adquiridos 
de forma oral e escrita. 

  
12-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnolo-
xía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  
 

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de  
aprendizaxe avaliables CC 

    -  Os compoñentes do 
ecosistema. 

-  A biocenose, o biótopo 
e as súas interaccións 
no ecosistema. 

-  As relacións na bioce-
nose. 

- Tipos de ecosistemas. 
-  O equilibrio nos eco-

sistemas. 
-  As características dos 

ecosistemas en equili-
brio. 

-  A biodiversidade e a 
súa importancia: 
-  O concepto de biodi-

versidade. 
-  A biodiversidade 

como recurso. 
-  A biodiversidade e o 

mantemento do equi-
librio da biosfera.  

-  A perda e a conserva-
ción da biodiversidade: 
-  As causas da perda 

de biodiversidade. 
-  Medidas para prote-

xer a biodiversidade. 
-  A orixe da biodiversi-

dade. 
-  A biodiversidade e a 

  1.  A biocenose, o biótopo 
e as súas interaccións 
no ecosistema. 

  1.1.  Define ecosistema, 
identifica os compo-
ñentes bióticos da 
biocenose e abióticos 
do biótopo, e recoñe-
ce algunhas relacións 
que se establecen en-
tre eles. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Explicar as relacións 
existentes entre os or-
ganismos do ecosis-
tema. 

  2.1.  Define nivel trófico e 
explica as caracterís-
ticas dos niveis trófi-
cos do ecosistema. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.2.  Diferencia entre rela-
ción intraespecífica e 
interespecífica e co-
ñece as principais 
asociacións. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer as caracterís-
ticas dos ecosistemas 
terrestres e acuáticos.  

  3.1.  Coñece as caracterís-
ticas dos dous tipos 
principais de ecosis-
temas: os terrestres e 
o acuáticos. 

 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  4.  Coñecer o estado de 
equilibrio dos ecosis-
temas e os seus me-
canismos de autorre-
gulación. 

  4.1.  Enumera as caracte-
rísticas dos ecosiste-
mas en equilibrio e as 
causas da súa perda.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de  
aprendizaxe avaliables CC 

    adaptación. 
-  Os tipos de adapta-

cións. 
-  A biodiversidade e a 

evolución. 
-  Comprensión de in-

formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemento 
dunha actitude favora-
ble cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
seres vivos. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en co-
ñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto e 
colaboración ao traba-
llar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e xeoloxía: 
obtención e selección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dunha ex-
perimentación. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

  5.  Definir biodiversidade 
e coñecer a súa impor-
tancia. 

5.1.  Define o concepto de 
biodiversidade e xus-
tifica a súa importan-
cia como fonte de re-
cursos para o ser 
humano e para o 
mantemento do equi-
librio da biosfera. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  6.  Coñecer as principais 
causas da perda de 
biodiversidade e pro-
poñer algunhas solu-
cións para a súa con-
servación. 

  6.1.  Define extinción, co-
ñece as principais 
causas da perda de 
biodiversidade e rela-
ciónaas con algunhas 
medidas para a súa 
conservación. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  7.  Recoñecer a evolución 
biolóxica como o me-
canismo que orixina a 
biodiversidade. 

  7.1.  Explica a adaptación 
como a adecuación 
dos organismos ás 
condicións do medio, 
distingue os seus ti-
pos e recoñece o pro-
ceso da evolución 
como o mecanismo 
de aparición de novas 
especies. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  8.  Comprender informa-
cións e adquirir voca-
bulario sobre os seres 
vivos, expresar coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escrita, 
e mostrar interese pola 
lectura de textos. 

  8.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, ad-
quire vocabulario so-
bre os seres vivos, 
expresa coñecemen-
tos e opinións de for-
ma oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  9.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  9.1.  Obtén e organiza in-
formación, traballa co 
esquema da unidade, 
e utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de  
aprendizaxe avaliables CC 

    10.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os proble-
mas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración á 
hora de traballar en 
grupo. 

10.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

11.  Realizar un traballo 
experimental con axu-
da dun guión de prác-
ticas, describindo a 
súa execución e inter-
pretando os seus re-
sultados. 

11.1.  Desenvolve con auto-
nomía a planificación 
do traballo experi-
mental, utilizando tan-
to instrumentos ópti-
cos de recoñecemen-
to como material bá-
sico de laboratorio, 
argumentando o pro-
ceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 
seus resultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

12.  Elaborar traballos con 
pulcritude e sentido 
estético. 

12.1.  Realiza presentacións 
sobre a importancia 
da biodiversidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 
12-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   
Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 

as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define e emprega correcta-
mente conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos como: biodiversida-
de, adaptación, evolución, 
etc. 
Redacta informes breves 
acerca do concepto de evo-
lución e sobre unha campaña 
de consumo responsable. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Realiza a lectura comprensi-
va do texto «Un tesouro que 
conservar» e extrae a idea 
principal. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensi-
va dun texto sobre as espe-
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Competencia Descritor Desempeño 
   

cies invasoras e contesta as 
cuestións propostas. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Resolver problemas seleccio-
nando os datos e as estratexias 
apropiadas. 

Calcula a abundancia dunha 
especie nunha zona. 

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

Relaciona as actividades 
humanas coas alteracións 
dos ecosistemas e as perdas 
de biodiversidade. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos 
en www.anayaeducacion.es 
para obter información sobre 
Mary Anning e a importancia 
da biodiversidade. 

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

Desenvolver estratexias que fa-
vorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Elabora unha táboa relacio-
nando o tipo de alimentación 
das aves e a forma do bico. 
Elabora un esquema das 
actividades humanas e das 
alteracións que producen nos 
ecosistemas. 
Realiza un mapa conceptual 
sobre a importancia da biodi-
versidade. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros e 
colabora activamente na pro-
posta de solucións para evi-
tar a perda do equilibrio dos 
ecosistemas. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Xerar novas e diverxentes posi-
bilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

Propón hipóteses propias 
elaboradas a partir dos coñe-
cementos adquiridos sobre 
as consecuencias da extin-
ción do dodo, as evidencias 
da evolución, etc. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Deseña unha campaña sobre 
a reciclaxe de papel e ao 
realizar a actividade «Como 
elaborar un inventario de 
réptiles». 
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Competencia Descritor Desempeño 
   
Conciencia e expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Recoñece a importancia do 
debuxo e da fotografía no 
estudo das alteracións dos 
ecosistemas. 

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

Valora os espazos naturais 
como un recurso estético e 
de esparexemento e redacta 
un texto sobre iso. 

 
 

IV.  RECURSOS  
Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos 

desta unidade: 

Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de consul-
ta, etc. 
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 
Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para rea-
lizar o obradoiro de ciencias. 
Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en com-
petencias. 

 
Recursos dixitais  

Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, 
cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados. 
Enlaces web 

 
V.- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
As aprendizaxes do alumno deben ser avaliadas sistemática e periodicamente, tanto para me-
dir individualmente o seu grao de adquisición (avaliación sumativa en diferentes momentos do 
curso) como para, e por iso, introducir no proceso educativo cantos cambios for precisos se a 
situación o require (cando as aprendizaxes dos alumnos non responden ao que, a priori, se 
espera delas). Ademais desa avaliación sumativa, que tendemos a identificar coas finais de 
avaliación e de curso (ordinaria e extraordinaria, cando procedan), haberá outras avaliacións, 
como a inicial (non cualificada) e a final e, sobre todo, a continua ou formativa, aquela que se 
realiza ao longo de todo o proceso de ensino-aprendizaxe, inmersa nel, e que insiste, polo tan-
to, no carácter orientador e de diagnóstico do ensino. 
 
Os procedementos e instrumentos de avaliación, no caso desa avaliación continua, serán a 
observación e o seguimento sistemático do alumno, é dicir, tomaranse en consideración todas 
as producións que desenvolva, tanto de carácter individual coma grupal: traballos escritos, ex-
posicións orais e debates, actividades da clase, lecturas e resumos, investigacións, actitude 
ante a aprendizaxe, precisión na expresión, autoavaliación... E os da avaliación sumativa, as 
probas escritas trimestrais e as de recuperación (e final de curso, se o alumno non recuperou 
algunha avaliación, e extraordinaria, no caso de obter unha cualificación de Insuficiente na or-
dinaria final de curso). En calquera caso, os procedementos de avaliación serán variados, de 
forma que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia avaliación. As cualificacións que 
obteña o alumno nas probas de recuperación, ordinaria final de curso (no caso de non superar 
algunha das avaliacións trimestrais) e extraordinaria poderán ser cualificadas cunha nota supe-
rior a 5. 
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FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  
Proba de avaliación da unidade. 
Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias. 
Avaliación dos contidos da unidade. 
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula. 
 
PROCESO XERAL DE AVALIACIÓN 
 
 Será continuo, constando dunha avaliación inicial e de tres parciais. En cada unha das 
avaliacións parciais farase como mínimo unha proba escrita que representará a maior porcen-
taxe da cualificación. Teranse en conta tamén outros aspectos como traballos realizados, expe-
riencias, actividades fóra da aula, actitudes, caderno de clase, de campo,comportamento na 
aula , no laboratorio. 
- A cualificación de cada avaliación obterase a partir do seguinte baremo: 
- Coñecementos: valoración das probas escritas (curtas ou longas): 80%. 
- Traballo na clase (chamadas, observacións e traballo en clase):_ 10%. 
- Libreto de clase: 10%. 
 
 Cada unha destas avaliacións parciais terá a súa correspondente recuperación. 
 Para superar a asignatura, o alumno deberá aprobar as tres avaliacións parciais. 
 
 Os alumnos/as que non asistan a clase perderán o dereito á avaliación continua segun-
do os criterios que rexen no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
3º DE ESO 
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I.- OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3.º ESO 
 

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 ex-
posición.  

5.  Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co sistema in-
munitario. 

6.  Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas. 

7.  Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos de con-
duta alimentaria. 

8.  Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, circulatorio 
e excretor. 

9.  Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino. 

10.  Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 

11.  Identificar as principais glándulas endócrinas. Función. 

12.  Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e músculos. 

13.  Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na adolescencia. 

14.  Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto. 

15.  Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 

16.  Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 

17.  Coñecer e identificar as formas de erosión. 

18.  Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas superficiais.  

19.  Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión.  

20.  Identificar a acción eólica en diferentes ambientes. 

21.  Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares. 

22.  Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente xeolóxi-
co externo. 

23.  Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos que 
poden xerar. 

24.  Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos. 

25.  Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema. 
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II.- SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 
 

UNIDADE 1.- A organización do corpo humano Os niveis de organización. 
o As biomoléculas inorgánicas e orgánicas. 
o A célula humana. 
o Os tecidos humanos. 
o Órganos, aparatos e sistemas humanos. 
o microscopio óptico e o microscopio electrónico. 

 
UNIDADE 2.-   A alimentación e a nutrición I: a dieta 

o Os nutrientes: tipos de nutrientes. 
o Os alimentos: tipos de alimentos e función que desempeñan. 
o A roda dos alimentos e a dieta: como elaborar unha dieta equilibrada. 
o Tipos de dietas. 
o Alteracións producidas pola malnutrición. 

 
UNIDADE 3.-   Aparatos para a nutrición I: dixestivo e respiratorio 
A nutrición: un intercambio de substancias. 

o O aparato dixestivo. 
A dixestión. 

o O aparato respiratorio. 
O funcionamento do aparato respiratorio. 
 
UNIDADE 4.-   Aparatos para a nutrición II 

o O aparato circulatorio. 
o A circulación sanguínea. 
o O sistema linfático. 
o O aparato excretor. 
o Outros órganos relacionados coa excreción. 
o A saúde e a función de nutrición. 

 
UNIDADE  5.-   A función de relación 

o As etapas da función de relación. 
o Os receptores: os órganos dos sentidos. 
o A coordinación nerviosa. 
o A coordinación endócrina. 
o O aparato locomotor. 
o As enfermidades relacionadas coa función de relación. 

 
UNIDADE  6.-   A reprodución humana 

o Sexualidade e reprodución humana. 
o O aparato reprodutor masculino. 
o O aparato reprodutor feminino. 
o Os ciclos do ovario e do útero. 
o A formación dun novo ser. 
o A esterilidade. A reprodución asistida. 
o Os métodos anticonceptivos. 
o Reprodución e saúde. 

303 



 

 
UNIDADE 7.   A saúde e a enfermidade 

o A saúde e a enfermidade. 
o As defensas do noso organismo. 
o A axuda da medicina. 
o Os transplantes e a doazón. 

 
UNIDADE  8,   A dinámica da Terra 

o Os tipos de enerxía responsables da dinámica terrestre. 
o A dinámica das placas litosféricas. 
o A formación dos distintos tipos de rochas. 
o Os terremotos e os seus riscos. 
o Os volcáns e os seus riscos. 
o O relevo e a dinámica terrestre. 

 
UNIDADE  9,   A modelaxe do relevo 

o A modelaxe do relevo e os procesos esóxenos. 
o A meteorización. 
o A acción xeolóxica das correntes de auga. 
o A acción xeolóxica das augas subterráneas. 
o A acción xeolóxica dos glaciares. 
o A acción xeolóxica do vento. 
o A acción xeolóxica do mar. 
o A acción xeolóxica dos seres vivos. 

 
 

UNIDADE 1 .- A organización do corpo humano 
 
1-1.-  DESCRICIÓN DA UNIDADE 
 
A unidade iníciase co estudo dos niveis de organización da materia, facendo unha clasificación 
sinxela das biomoléculas que compoñen a materia viva. A continuación, estúdanse os 
seguintes niveis: expóñense as características das células humanas, defínese o concepto de 
diferenciación celular e os distintos tecidos humanos e clasifícanse os aparatos ou sistemas 
segundo a súa función. Por último, estúdanse o microscopio óptico e o electrónico. 

É importante destacar que sobre os contidos desta unidade se vai sustentar o 
desenvolvemento das seguintes unidades, nas que se estudarán en profundidade os distintos 
aparatos implicados nas funcións de nutrición, relación e reprodución humanas. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

 Os niveis de organización. 
 As biomoléculas inorgánicas e orgánicas. 
 A célula humana. 
 Os tecidos humanos. 
 Órganos, aparatos e sistemas humanos. 
 O microscopio óptico e o microscopio electrónico. 

 

304 



 

Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen o seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
 

1-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Describir os niveis de organización dos seres vivos e as características das biomolécu-
las inorgánicas e das biomoléculas orgánicas. 

 -  Coñecer as características da célula humana. 

 -  Explicar as funcións da membrana, do citoplasma, do núcleo e dos orgánulos celulares. 

 -  Definir os conceptos de diferenciación celular e tecido, e coñecer os principais tecidos 
humanos. 

 -  Coñecer os aparatos e sistemas do corpo humano. 

 -  Clasificar os aparatos e sistemas do corpo humano segundo a súa función. 

 -  Coñecer as partes do microscopio óptico e do microscopio electrónico, e utilizar o mi-
croscopio óptico con corrección. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as característi-
cas dos seres vivos. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñece-
mentos de forma oral e escrita sobre estes. 

 
 1-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE  
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  Os niveis de organi-
zación: 
-  O nivel atómico e 

molecular (biomolé-
culas inorgánicas e 
orgánicas). 

-  O nivel celular. 
-  O nivel de organis-

mo.  
-  A célula humana: 

-  Características das 
células humanas he-
terótrofas e eucario-
tas. 

-  A membrana, o cito-
plasma e o núcleo. 

  1.  Coñecer os niveis de 
organización da ma-
teria, definir o con-
cepto de biomolécula 
e diferenciar as bio-
moléculas orgánicas 
das inorgánicas. 

  1.1.  Identifica os niveis de 
organización dos se-
res vivos, define o 
concepto de biomo-
lécula e recoñece as 
biomoléculas inorgá-
nicas e as orgánicas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer as caracte-
rísticas das células 
humanas e explicar a 
función dos orgánulos 
celulares. 

  2.1.  Recoñece as células 
humanas como hete-
rótrofas e eucariotas, 
define estes concep-
tos e coñece a estru-
tura e a función da 
membrana plasmáti-
ca, do citoplasma e 
do núcleo. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  As funcións dos or-
gánulos celulares. 

-  Os tecidos humanos: 
-  A diferenciación ce-

lular. 
-  Os tecidos humanos 

(epitelial, muscular, 
nervioso e conecti-
vo). 

-  Órganos, aparatos e 
sistemas humanos: 
-  O concepto de ór-

gano e aparato ou 
sistema. 

-  Os aparatos da nu-
trición. 

-  Os aparatos da re-
lación. 

-  Os aparatos da re-
produción. 

-  O microscopio óptico: 
-  Características e 

elementos. 
-  O manexo e a pre-

paración de mos-
tras. 

-  O microscopio elec-
trónico: 
-  Características xe-

rais e preparación 
de mostras. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-
vorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
seres vivos. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-

  2.2.  Recoñece en debu-
xos os principais or-
gánulos citoplasmáti-
cos e explica as súas 
funcións. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Explicar o proceso de 
diferenciación celular 
e clasificar os distin-
tos tipos de tecidos 
humanos. 

  3.1.  Explica o proceso de 
diferenciación e es-
pecialización que so-
fren as células do or-
ganismo e clasifica, 
describe e coñece a 
función dos distintos 
tipos de tecidos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  4.  Definir os conceptos 
de órgano e aparato. 

  4.1.  Explica o concepto 
de órgano e coñece 
algúns exemplos; de-
fine aparato ou sis-
tema e nomea os 
principais aparatos 
do corpo humano e 
clasifícaos segundo a 
súa función. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.  Coñecer o microsco-
pio óptico e o micros-
copio electrónico. 

  5.1.  Coñece as caracte-
rísticas e os elemen-
tos do microscopio 
óptico e o seu mane-
xo, e describe o fun-
cionamento básico 
do microscopio elec-
trónico. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

  5.2.  Identifica imaxes ob-
tidas con microscopio 
óptico e electrónico. CCL, 

CMCT, 
CD, 

CSIEE 

  6.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre o corpo 
humano, expresar 
coñecementos e opi-
nións de forma oral e 
escrita, e mostrar in-
terese pola lectura de 
textos. 

  6.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre o corpo huma-
no, expresa coñece-
mentos e opinións de 
forma oral e escrita, 
e mostra interese po-
la lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

xe. 
-  Iniciativa e perseve-

ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e elección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dun expe-
rimento. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

  7.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, desenvolver es-
tratexias para tratar a 
información, conver-
tela en coñecemento 
propio e aplicala a 
distintos contextos, e 
participar de forma 
activa no propio pro-
ceso de aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE 

  9.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

  9.1.  Coñece e respecta 
as normas de seguri-
dade no laboratorio, 
coida os instrumen-
tos e o material em-
pregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  9.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñe-
cemento como mate-
rial básico de labora-
torio, argumentando 
o proceso experi-
mental seguido, des-
cribindo as súas ob-
servacións e interpre-
tando os seus resul-
tados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

10.  Utilizar diversos ma-
teriais, técnicas e re-
cursos artísticos e 
aprecio pola pulcritu-
de e estética destes. 

10.1.  Elabora traballos e 
debuxos de células e 
tecidos con pulcritu-
de e sentido estético. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 
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1-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 

   

Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define no seu caderno e em-
prega correctamente concep-
tos relacionados cos coñe-
cementos adquiridos como 
biomolécula, diferenciación 
celular, tecido, órgano, etc. 
Redacta informes breves 
acerca da célula como uni-
dade anatómica e funcional, 
a diferenciación celular e a 
estrutura do núcleo. 
Realiza con corrección a ex-
posición oral sobre a rexene-
ración celular 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Realiza a lectura comprensi-
va do texto «Billóns de célu-
las» e extrae a idea principal. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codifica-
ción numérica, etc. 

Calcula o tamaño das células 
utilizando elementos mate-
máticos. 

Comprender e interpretar a in-
formación presentada en formato 
gráfico. 

Coñece a estrutura da célula 
e os principais tecidos, órga-
nos e aparatos humanos 
cando debuxa ou explica no 
seu caderno as funcións des-
tas estruturas. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Coñece o uso correcto do 
microscopio e a súa necesi-
dade para o estudo das célu-
las ao realizar a tarefa do 
apartado «Obradoiro de 
ciencias». 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza páxinas web para ob-
ter información do uso do 
microscopio. 

Aprender a aprender. Desenvolver estratexias que fa-
vorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 
Utiliza unha clave dicotómica 
para clasificar tecidos. 
Elabora táboas das biomolé-
culas, as funcións dos orgá-
nulos celulares, etc. 
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Competencia Descritor Desempeño 

   

Interpreta e distingue distin-
tos orgánulos celulares a 
partir de fotografías e de de-
buxos que se presentan nas 
actividades do libro ou dos 
RF. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Fai un resumo no seu cader-
no das ideas principais da 
unidade. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

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

Valora a importancia do de-
senvolvemento do microsco-
pio no coñecemento da célu-
la e arguméntao no seu ca-
derno. 

Desenvolver a capacidade de 
diálogo cos demais en situacións 
de convivencia e de traballo, e 
para a resolución de conflitos. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros no 
debate sobre «A rexenera-
ción celular» e «O microsco-
pio electrónico». 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Xerar novas e diverxentes posi-
bilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

Propón hipóteses propias 
elaboradas a partir dos coñe-
cementos adquiridos sobre a 
rexeneración celular, o epite-
lio glandular, etc. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Participa activamente na in-
vestigación dunha carreira 
universitaria na tarefa de 
emprendemento. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Recoñece a importancia do 
debuxo e da fotografía para 
estudar a célula e os tecidos 
nas diferentes actividades 
onde se solicita debuxalas ou 
interpretar e obter informa-
ción a partir delas.. 

 
 
UNIDADE 2.-   A alimentación e a nutrición I: a dieta 
 
2.1. Descrición da unidade 
Nesta unidade vanse expoñer unha serie de contidos relacionados coa alimentación humana. 
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Comezarase estudando os diferentes nutrientes que forman parte dos alimentos e que son 
necesarios para realizar as funcións vitais. A continuación estudaranse os diferentes tipos de 
alimentos que existen segundo a súa composición nutricional e a función que realizan. 

Posteriormente tratarase o estudo da dieta, facendo fincapé na necesidade da inxestión de 
dietas equilibradas que nos acheguen todos os nutrientes nas cantidades necesarias para que 
a alimentación resulte saudable. Finalmente, describiranse as alteracións orixinadas pola 
inxestión dunha dieta inadecuada. 

Por último, no obradoiro de ciencias, os alumnos estudarán a detección de certas substancias 
nos alimentos, algunhas da cales poden alterar a súa calidade. Así mesmo, traballarase sobre 
a necesidade de facer unha compra responsable para levar unha dieta saudable e que non 
sexa prexudicial para o medio. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

 Os nutrientes: tipos de nutrientes. 
 Os alimentos: tipos de alimentos e función que desempeñan. 
 A roda dos alimentos e a dieta: como elaborar unha dieta equilibrada. 
 Tipos de dietas. 
 Alteracións producidas pola malnutrición. 

 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen o seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
2-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Saber qué é un nutriente, comprender a importancia que teñen para o organismo e coñecer 
os principais tipos de nutrientes. 

 -  Clasificar os alimentos segundo a súa composición nutricional e coñecer a función que 
realiza cada un deles. 

 -  Coñecer os grupos de alimentos que forman a roda dos alimentos e saber cales son as súas 
características nutricionais. 

 -  Entender o concepto de dieta e comprender as características que debe cumprir unha dieta 
para que sexa equilibrada. 

 -  Describir as principais enfermidades orixinadas pola malnutrición, coñecer as súas causas e 
a súa prevención. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a dieta e as 
alteracións que poden orixinarse por unha dieta inadecuada. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos 
de forma oral e escrita. 
 
2-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES – COMPETENCIAS  CLAVE 

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

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  A alimentación e a 
nutrición: 
-  Concepto de nutri-

ción e de alimenta-
ción, e as súas dife-
renzas. 

-  Os nutrientes: con-
cepto e tipos de nu-
trientes. 

-  Os alimentos: 
-  Alimentos enerxéti-

cos: a enerxía dos 
alimentos e as no-
sas necesidades 
enerxéticas. 

-  Alimentos construti-
vos. 

-  Alimentos regulado-
res. 

-  A dieta e a roda dos 
alimentos: 
-  Concepto de dieta e 

dieta equilibrada. 
-  Características da 

roda dos alimentos. 
-  Criterios que hai que 

seguir para elaborar 
unha dieta saudable: 

-  Tipos de dietas: 
-  A dieta mediterrá-

nea. 
-  A dieta atlántica. 
-  Outras dietas. 

-  A malnutrición: 
-  A desnutrición. 
-  A sobrenutrición. 
-  As enfermidades ca-

renciais. 
-  A contaminación dos 

alimentos: 
-  Contaminación bio-

lóxica. Algunhas in-
toxicacións alimen-
tarias. 

-  Contaminación quí-
mica. 

-  Contaminación físi-
ca. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 

  1.  Diferenciar a nutrición 
da alimentación e co-
ñecer os diferentes 
nutrientes que forman 
parte dos alimentos. 

  1.1.  Comprende a dife-
renza entre a nutri-
ción e a alimenta-
ción. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  1.2.  Coñece o que é un 
nutriente, cales son 
os principais tipos e a 
función que desem-
peña cada un deles. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer os tipos de 
alimentos que hai en 
función dos nutrientes 
que conteñen e des-
cribir a función que 
realiza cada un deles. 

  2.1.  Recoñece cal é a 
función dos diferen-
tes alimentos segun-
do a súa composi-
ción nutricional. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.2.  Calcula a enerxía 
que achegan os dife-
rentes alimentos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  3.  Describir os grupos 

de alimentos que 
forman a roda dos 
alimentos e coñecer 
as súas característi-
cas nutricionais. 

  3.1.  Identifica os alimen-
tos que forman parte 
de cada un dos gru-
pos da roda dos ali-
mentos e coñece os 
principais nutrientes 
que conteñen. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

  3.2.  Comprende o funcio-
namento da roda dos 
alimentos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

  4.  Saber que é a dieta, 
recoñecer a impor-
tancia da dieta equili-
brada e coñecer os 
criterios que hai que 
seguir para elaborar 
unha dieta saudable. 

  4.1.  Define dieta e dieta 
equilibrada, e com-
prende a necesidade 
de que a dieta sexa 
equilibrada. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

  4.2.  Utiliza os criterios 
adecuados e é capaz 
de elaborar unha die-
ta equilibrada. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE 

  5.  Comprender a impor-
tancia da dieta medi-
terránea para a saúde 
e recoñecer a exis-
tencia doutros tipos 
de dietas. 

  5.1.  Coñece as caracte-
rísticas de diferentes 
tipos de dietas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  6.  Describir as principais 
enfermidades ocasio-

  6.1.  Explica as caracterís-
ticas das principais 

CCL, 
CMCT, 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-
vorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
alimentos, os nutrien-
tes e a dieta. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e elección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dun expe-
rimento. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

nadas pola malnutri-
ción. 

enfermidades orixi-
nadas pola malnutri-
ción. 

CD 

  7.  Coñecer que é a con-
taminación alimenta-
ria e diferenciar os 
principais tipos de 
contaminación ali-
mentaria. 

  7.1.  Coñece a causa da 
contaminación bioló-
xica dos alimentos e 
describe algunhas in-
toxicacións alimenta-
rias. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  7.2.  Coñece a causa da 
contaminación quí-
mica e da contami-
nación física dos ali-
mentos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  8.  Comprender informa-
cións; adquirir voca-
bulario sobre os ali-
mentos, os nutrientes 
e as dietas; expresar 
coñecementos e opi-
nións de forma oral e 
escrita, e mostrar in-
terese pola lectura de 
textos. 

  8.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade; 
adquire vocabulario 
sobre os alimentos, 
os nutrientes e a die-
ta; expresa coñece-
mentos e opinións de 
forma oral e escrita, 
e mostra interese po-
la lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  9.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, desenvolver es-
tratexias para tratar a 
información, conver-
tela en coñecemento 
propio e aplicala a 
distintos contextos, e 
participar de forma 
activa no propio pro-
ceso de aprendizaxe. 

  9.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade, e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

10.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

10.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

11.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

11.1.  Coñece e respecta 
as normas de seguri-
dade no laboratorio, 
coida os instrumen-
tos e o material em-
pregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

11.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñe-
cemento como mate-
rial básico de labora-
torio, argumentando 
o proceso experi-
mental seguido, des-
cribindo as súas ob-
servacións e interpre-
tando os seus resul-
tados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

12.  Apreciar a beleza e o 
valor da gastronomía 
como parte do noso 
ben cultural. 

12.1.  Aprecia importancia 
da gastronomía co-
mo valor cultural. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 
2-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  
Competencia Descritor Desempeño 
   

Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Utiliza o vocabulario adecua-
do para definir no seu cader-
no conceptos relacionados 
cos coñecementos adquiri-
dos como alimentación, nu-
trición, nutriente, dieta, dieta 
equilibrada, etc. 

Expresarse oralmente con co-
rrección, adecuación e coheren-
cia. 

Utiliza con corrección a lin-
guaxe oral para debater so-
bre a frase «somos o que 
comemos» e a anorexia ner-
viosa, etc. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Redacta, utilizando o vocabu-
lario adecuado, un breve in-
forme sobre a dieta branda; 
escribe unha breve biografía 

313 



 

Competencia Descritor Desempeño 
   

sobre James Lind, etc. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza unha lectura com-
prensiva dos contidos de 
cada epígrafe e responde de 
forma adecuada ás activida-
des propostas. 
Mostra interese por ler textos 
complementarios recomen-
dados polo profesor. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
e criterios de medición e codifi-
cación numérica. 

Interpreta gráficas para saber 
as necesidades enerxéticas 
dos individuos en función da 
idade, do sexo, etc. 
Calcula a enerxía que nos 
proporcionan certas cantida-
des de diversos alimentos. 
Calcula o IMC dun grupo de 
persoas. 

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

Coñece os principais nutrien-
tes que nos achegan os ali-
mentos e a función que reali-
zan no organismo. 
Coñece a roda dos alimentos 
e identifica alimentos de cada 
grupo, sabe que nutrientes 
nos achegan e a frecuencia 
con que se deben consumir. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Valora a importancia da dieta 
mediterránea e o papel que 
nela ten o aceite de oliva. 
Comprende a necesidade de 
aplicar os coñecementos 
tecnolóxicos para detectar 
fraudes alimentarias e prote-
xer a saúde. 

Desenvolver e promover hábitos 
de vida saudables en canto á 
alimentación e ao exercicio físi-
co. 

Relaciona a dieta equilibrada 
coa saúde e comprende os 
principios que se deben se-
guir para a súa elaboración. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos  
en páxinas web para obter 
información e responder ás 
actividades formuladas no LA 
sobre as vitaminas, os pratos 
típicos da dieta mediterránea, 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

o aceite de oliva virxe extra, 
a dieta branda, a enfermida-
de dos mariñeiros, a dieta 
xaponesa, etc. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Interpreta a información grá-
fica contida na roda dos ali-
mentos, nunha táboa nutri-
cional de alimentos, para 
realizar as actividades do LA, 
etc. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 
Organiza en táboas a infor-
mación relativa aos nutrien-
tes e a función que realizan. 
Constrúe unha táboa coas 
semellanzas e as diferenzas 
entre a dieta mediterránea e 
a atlántica. 

Xestionar estratexias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaxe. 

Clasifica alimentos segundo 
a función que realizan, a par-
tir de fotografías. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade no seu caderno. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Argumenta no seu caderno a 
importancia de coñecer o 
IMC para adoptar medidas 
de prevención de certas en-
fermidades, e mostra respec-
to cara ás persoas que pre-
sentan algunha alteración 
nutricional. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros e 
polas compañeiras nos deba-
tes sobre «somos o que co-
memos» e sobre a anorexia 
nerviosa. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Actuar con responsabilidade e 
sentido ético no traballo. 

Planifica o seu tempo de tra-
ballo para realizar de forma 
adecuada as tarefas reco-
mendadas. 
Elabora unha dieta equilibra-
da e compáraa coa súa ana-
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Competencia Descritor Desempeño 
   

lizando se ten que modificar 
a súa dieta. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Ten iniciativa para elaborar 
un prato da dieta mediterrá-
nea na actividade proposta 
no LA. 
Ten interese en promover a 
compra responsable ao reali-
zar a tarefa de emprende-
mento. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Valora a importancia da dieta 
mediterránea na nosa cultura 
e arguméntao no seu cader-
no. 

 
 
UNIDADE 3.-   Aparatos para a nutrición I: dixestivo e respiratorio 
3-1.  DESCRICIÓN DA UNIDADE 

A unidade iníciase establecendo como se produce o intercambio de substancias e os apa-
ratos que participan no devandito intercambio. A continuación, estúdase a anatomía do apa-
rato dixestivo e as glándulas anexas, para pasar seguidamente ao estudo da dixestión. Nela, 
diferéncianse os mecanismos da dixestión mecánica e os da química, completando o proce-
so dixestivo coa absorción dos nutrientes no intestino delgado e no intestino groso. A se-
gunda parte da unidade está dedicada ao estudo da anatomía do aparato respiratorio, que 
se completa coa súa fisioloxía. 

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», imos analizar o papel que 
desempeña a bile do fígado no proceso de dixestión das graxas. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e 
as alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

o A nutrición: un intercambio de substancias. 
o 0 aparato dixestivo. 
o A dixestión. 
o O aparato respiratorio. 
o O funcionamento do aparato respiratorio. 

 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen o seu de-

senvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
3-2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Describir a anatomía do aparato dixestivo diferenciando o tubo dixestivo das glándulas 
anexas. 

 -  Comprender como se produce a dixestión mecánica e a dixestión química, e o proceso 
de absorción de nutrientes ao longo do intestino. 

 -  Identificar as vías respiratorias e a anatomía dos pulmóns. 
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 -  Describir como se leva a cabo a función respiratoria. 

 -  Realizar a práctica do obradoiro de ciencias, para comprobar o papel da bile na dixes-
tión das graxas. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre os aparatos di-
xestivo e respiratorio, así como sobre algunhas enfermidades relacionadas cos devanditos 
aparatos. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñece-
mentos de forma oral e escrita. 

  
3-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE  

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

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  A nutrición: un inter-
cambio de substan-
cias. 

-  O aparato dixestivo. 
-  Anatomía do aparato 

dixestivo: 
-  O tubo dixestivo. 
-  As glándulas ane-

xas. 
-  A dixestión: 

-  A dixestión mecáni-
ca. 

-  A dixestión química. 
-  A absorción dos nu-

trientes. 
-  O aparato respiratorio: 

-  As vías respirato-
rias. 

-  Os pulmóns. 
-  O funcionamento do 

aparato respiratorio: 
-  A inspiración. 
-  O intercambio gaso-

so. 
-  A expiración. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-

  1.  Entender como se 
produce o intercam-
bio de substancias e 
que aparatos interve-
ñen niso. 

  1.1.  Explica a diferenza 
do intercambio de 
substancias nos se-
res unicelulares e 
nos pluricelulares, e 
coñece os aparatos e 
sistemas que inter-
veñen. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer a anatomía 
do aparato dixestivo. 

  2.1.  Identifica os órganos 
do aparato dixestivo. CCL, 

CMCT, 
CD 

  3.  Coñecer a fisioloxía 
do aparato dixestivo. 

  3.1.  Explica e localiza 
onde se realizan os 
procesos dixestivos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  4.  Describir a anatomía 

do aparato respirato-
rio. 

  4.1.  Coñece os órganos 
que interveñen na 
respiración. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
  5.  Comprender os pro-

cesos relacionados 
co intercambio gaso-
so. 

  5.1.  Explica o percorrido 
do aire a través do 
aparato respiratorio, 
a ventilación pulmo-
nar e o intercambio 
de gases. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  6.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre a nutri-

  6.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

vorable cara á lectura. 
-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC 
ao investigar sobre o 
proceso dixestivo e o 
respiratorio. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e elección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dun expe-
rimento. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

ción, expresar coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escri-
ta, e mostrar interese 
pola lectura de textos. 

longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre o proceso di-
xestivo e o respirato-
rio, expresa coñece-
mentos e opinións de 
forma oral e escrita, 
e mostra interese po-
la lectura de textos. 

CAA 

  7.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, desenvolver es-
tratexias para tratar a 
información, conver-
tela en coñecemento 
propio e aplicala a 
distintos contextos, e 
participar de forma 
activa no propio pro-
ceso de aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

  9.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, analizando 
datos e interpretando 
os seus resultados. 

  9.1.  Coñece e respecta 
as normas de seguri-
dade no laboratorio, 
coida os instrumen-
tos e o material em-
pregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  9.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, argumen-
tando o proceso ex-
perimental seguido, 
describindo as súas 
observacións e inter-
pretando os seus re-
sultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

10.  Utilizar diversos ma-
teriais, técnicas e re-
cursos artísticos e 
mostrar aprecio pola 
pulcritude e estética 
destes. 

10.1.  Elabora traballos e 
esquemas do apara-
to dixestivo e respira-
torio. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 

3-4.  COMPETENCIAS CLAVES: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   

Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos como deglutición, 
absorción, dixestión, dia-
fragma, alvéolo, etc. 
Constrúe no seu caderno 
frases coherentes a partir 
duns termos dados. 
Redacta textos para describir 
como acontecen certos pro-
cesos, como o proceso da 
dixestión ou o intercambio 
gasoso a nivel dos alvéolos. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Redacta no seu caderno in-
formes breves sobre que 
sucede coa fibra durante a 
dixestión ou por que é mellor 
respirar polo nariz que pola 
boca. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensi-
va dun texto como o da acti-
vidade 11 «Avanza» e expón 
en grupo os efectos que pro-
duce o consumo de tabaco, 
as solucións que existen e as 
súas propostas suxestivas. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codifica-
ción numérica, etc. 

Rexistra nunha táboa os dis-
tintos zumes dixestivos, en 
que partes do aparato dixes-
tivo actúan e cal é a súa fun-
ción. 
Completa nunha táboa o pro-
ceso da dixestión química do 
amidón. 
Compara táboas de datos 
sobre o intercambio gasoso. 
Escribe a súa fórmula denta-
ria e compáraa coa dos seus 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

familiares ou amigos. 

Tomar conciencia da importancia 
do estudo da anatomía e da fi-
sioloxía dos aparatos dixestivo e 
respiratorio. 

Comprende a transcendencia 
dos estudos científicos que 
se realizan sobre enfermida-
des asociadas a estes apara-
tos. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos 
na web para obter informa-
ción sobre Coolex Alimenta-
rias, etc. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Interpreta a información con-
tida nos esquemas dos apa-
ratos dixestivo e respiratorio, 
e no dos procesos fisiolóxi-
cos. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 
Interpreta debuxos esquemá-
ticos da anatomía dos apara-
tos estudados. 
Organiza a información sobre 
as características e a función 
destes aparatos, mediante 
resumos, táboas e esquemas 
conceptuais. 

Xestionar estratexias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaxe. 

Coñece as técnicas de re-
produción asistida. 
Interpreta e distingue os dis-
tintos métodos anticoncepti-
vos. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Valora a importancia dos 
estudos realizados para co-
ñecer o proceso da dixestión 
e da respiración humana. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros e 
polas compañeiras na activi-
dade «Avanza» sobre o con-
sumo do tabaco ou outras 
substancias prexudiciais. 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Actuar con responsabilidade e 
sentido ético no traballo. 

Planifica o seu traballo, ten 
iniciativa e interese por coñe-
cer, e mostra respecto cando 
expresa a súa opinión sobre 
as causas dos problemas 
dixestivos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Mostra iniciativa na busca de 
ilustracións para o relato so-
bre a viaxe ao interior do 
corpo humano. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Recoñece a importancia do 
debuxo e da fotografía no 
estudo dos aparatos dixesti-
vo e respiratorio, e da vista 
efecto lupa para as microvi-
losidades intestinais. 

 
 
 
UNIDADE 4.-   Aparatos para a nutrición II 
 
4-1.  DESCRICIÓN DA UNIDADE 

A unidade iníciase co estudo do aparato circulatorio; detémonos na composición e fun-
cións do sangue, para posteriormente estudar os tipos de vasos sanguíneos polos que circu-
la. A continuación veremos a anatomía do corazón, o ciclo cardíaco e como se produce a 
circulación sanguínea; completaremos o sistema circulatorio cun percorrido polo sistema lin-
fático. Nesta mesma unidade veremos o aparato excretor, as súas funcións e outros órga-
nos relacionados coa excreción. 

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», veremos os grupos sangu-
íneos e como determinalos. 

É importante destacar que os contidos desta unidade hai que relacionalos coa unidade an-
terior, referida aos aparatos dixestivo e respiratorio, que estudamos como aparatos para a 
nutrición. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e 
as alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

O aparato circulatorio. 
A circulación sanguínea. 
O sistema linfático. 
O aparato excretor. 
Outros órganos relacionados coa excreción. 
A saúde e a función de nutrición. 

 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen o 

seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 
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4- 2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Describir o aparato circulatorio, coñecer a anatomía do corazón e explicar como se leva 
a cabo a circulación sanguínea. 

 -  Coñecer o sistema linfático e as funcións que realiza. 

 -  Explicar a anatomía do aparato excretor e as súas funcións. 

 -  Estudar outros órganos relacionados coa excreción. 

 -  Describir a relación entre a saúde e as funcións da nutrición, coñecer as enfermidades 
máis frecuentes destes aparatos e adoptar hábitos saudables en relación con eles. 

 -  Utilizar o microscopio con corrección. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as característi-
cas dos seres vivos. 

Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de 
forma oral e escrita. 
  
 

4-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  O aparato circulatorio: 
-  O sangue. As fun-

cións do sangue. 
-  Os vasos sanguíne-

os. 
-  O sistema linfático: 

-  O plasma intersti-
cial. 

-  O sistema linfático. 
-  O aparato excretor: 

-  Os riles. 
-  As vías urinarias. 

-  As funcións do apara-
to excretor: 
-  A formación dos ou-

riños. 
-  A saúde e a función 

de nutrición: 
-  Causas e enfermi-

dades máis frecuen-
tes do aparato di-
xestivo, do circulato-

  1.  Describir o aparato 
circulatorio e a circu-
lación sanguínea. 

  1.1.  Coñece os compo-
ñentes do aparato 
circulatorio e distin-
gue os elementos do 
sangue. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  1.2.  Coñece as caracte-
rísticas da circulación 
sanguínea e interpre-
ta o proceso circula-
torio. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer o sistema 
linfático e as funcións 
que realiza. 

  2.1.  Distingue os compo-
ñentes e as funcións 
do sistema linfático, e 
coñece qué é o me-
dio interno e cal é a 
súa función. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Explicar a anatomía 
do aparato excretor e 
as súas funcións, e 
estudar outros órga-
nos relacionados coa 
excreción. 

  3.1.  Define excreción e 
coñece os órganos e 
aparatos implicados 
nela. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
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rio, do respiratorio e 
do excretor. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-
vorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre os 
aparatos para a nutri-
ción. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e elección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dun expe-
rimento. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

  4.  Coñecer as enfermi-
dades máis frecuen-
tes dos aparatos es-
tudados e adoptar 
hábitos saudables en 
relación con estes. 

  4.1.  Sabe a importancia 
que teñen os hábitos 
saudables e coñece 
algunhas enfermida-
des relacionadas cos 
aparatos estudados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSIEE, 

CSC 

  5.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre os apa-
ratos para a nutrición, 
expresar coñecemen-
tos e opinións de for-
ma oral e escrita, e 
mostrar interese pola 
lectura de textos. 

  5.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre os aparatos 
para a nutrición, ex-
presa coñecementos 
e opinións de forma 
oral e escrita, e mos-
tra interese pola lec-
tura de textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  6.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, desenvolver es-
tratexias para tratar a 
información, conver-
tela en coñecemento 
propio e aplicala a 
distintos contextos, e 
participar de forma 
activa no propio pro-
ceso de aprendizaxe. 

  6.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade, e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  7.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración, e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

  8.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

  8.1.  Coñece e respecta 
as normas de seguri-
dade no laboratorio, 
coida os instrumen-
tos e o material em-
pregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

323 



 

  8.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñe-
cemento como mate-
rial básico de labora-
torio, argumentando 
o proceso experi-
mental seguido, des-
cribindo as súas ob-
servacións e interpre-
tando os seus resul-
tados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  9.  Utilizar diversos ma-
teriais, técnicas e re-
cursos artísticos, e 
apreciar a pulcritude 
e estética destes. 

  9.1.  Elabora traballos e 
debuxos no estudo 
dos aparatos circula-
torio e excretor. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 

4-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   

Comunicación lingüística. Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define no seu caderno con-
ceptos relacionados cos co-
ñecementos adquiridos co-
mo: plaqueta, arteríola, vénu-
la, túbulo renal, glomérulo, 
plasma intersticial, etc. 
Redacta textos para describir 
como acontecen certos pro-
cesos, como o percorrido que 
realiza un glóbulo vermello 
ao longo do sistema circula-
torio, solicitados nas activi-
dades. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Redacta un informe sobre a 
intervención do sangue nos 
mecanismos de defensa do 
organismo. 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensi-
va dun texto científico sobre 
as enfermidades que se pro-
ducen pola falta de hábitos 
saudables, relacionadas co 
aparato circulatorio, e resú-
meo no seu caderno. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codifica-
ción numérica, etc. 

Interpreta os datos numéri-
cos dos parámetros analiza-
dos nunha análise de sangue 
e expón as conclusións obti-
das a partir desa análise. 
Determina a frecuencia car-
díaca. 

Tomar conciencia da importancia 
do estudo de determinados pro-
cesos, como a circulación sangu-
ínea. 

Comprende a transcendencia 
dos experimentos científicos. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos 
na web para obter informa-
ción sobre o equilibrio no 
medio interno e a historia do 
descubrimento da circulación 
sanguínea. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Interpreta a información con-
tida nos esquemas do cora-
zón, a circulación sanguínea, 
o sistema linfático e os riles, 
e os órganos da excreción, 
para responder ás diferentes 
actividades propostas no 
libro. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Completa o esquema con-
ceptual da unidade a partir 
dos coñecementos adquiri-
dos. 
Interpreta debuxos esquemá-
ticos da anatomía dos apara-
tos e sistemas estudados. 
Organiza a información sobre 
as características e a función 
destes aparatos e sistemas 
relacionados coa nutrición, 
mediante resumos, táboas e 
esquemas conceptuais. 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

Xestionar estratexias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaxe. 

Coñece a técnica de monta-
xe dunha preparación de 
sangue para determinar o 
grupo sanguíneo. 
Interpreta e distingue distin-
tos tipos de células a partir 
de fotografías. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Valora a importancia dos 
estudos realizados para co-
ñecer os sistemas circulatorio 
e excretor. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros na 
mesa redonda sobre anore-
xia e bulimia, e escoita a opi-
nión de expertos. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Actuar con responsabilidade e 
sentido ético no traballo. 

Planifica o seu traballo, ten 
iniciativa e interese por coñe-
cer, e mostra respecto cando 
expresa a súa opinión sobre 
persoas con trastornos circu-
latorios. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Mostra iniciativa ao organizar 
unha investigación sobre os 
diferentes grupos sanguíneos 
dos compañeiros da clase. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Recoñece a importancia do 
debuxo e da fotografía no 
estudo dos aparatos circula-
torio e excretor. 
Utiliza debuxos para repre-
sentar e distinguir as células 
sanguíneas. 
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UNIDADE  5.-   A función de relación 

  
5-1.  DESCRICIÓN DA UNIDADE 

A unidade iníciase co estudo das etapas da función de relación. A continuación, desenvól-
vense con detalle cada unha das súas fases: a recepción dos estímulos, onde se describen 
os órganos dos sentidos; o procesamento da información, onde se desenvolven a coordina-
ción nerviosa e a coordinación endócrina; e as respostas, co estudo do aparato locomotor. 
Por último, estúdanse as enfermidades ligadas á función de relación. 

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», proponse unha actividade 
para calcular a taxa de alcoholemia. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e 
as alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

As etapas da función de relación. 
Os receptores: os órganos dos sentidos. 
A coordinación nerviosa. 
A coordinación endócrina. 
O aparato locomotor. 
As enfermidades relacionadas coa función de relación. 

 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen o seu de-

senvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
5-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Coñecer a anatomía e o funcionamento dos aparatos implicados na función de relación. 

 -  Coñecer as partes dos órganos dos sentidos e dunha neurona. 

 -  Recoñecer os elementos que interveñen nun acto reflexo e nun acto voluntario. 

 -  Elaborar esquemas sobre a regulación hormonal. 

 -  Coñecer os principais ósos e músculos do sistema esquelético e do sistema muscular 
humano. 

 -  Calcular a taxa de alcoholemia e as implicacións do consumo de alcohol. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as característi-
cas dos seres vivos. 

- Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecemen-
tos de forma oral e escrita. 
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5-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  A función de relación: 
-  A percepción dos 

estímulos. 
-  O procesamento da 

información. 
-  As respostas. 

-  Os órganos dos senti-
dos: 
-  O olfacto. 
-  O tacto. 
-  O gusto. 
-  O oído. 
-  A vista. 

-  A coordinación ner-
viosa: 
-  A estrutura das neu-

ronas. 
-  A transmisión do 

impulso nervioso. 
-  O sistema nervioso: 

-  O sistema nervioso 
central e o sistema 
periférico. 

-  Os actos reflexos e 
os actos voluntarios. 

-  A coordinación endó-
crina: 
-  As glándulas endó-

crinas. 
-  As principais hor-

monas. 
-  O funcionamento do 

  1.  Describir as etapas 
da función de relación 
e coñecer os diferen-
tes tipos de recepto-
res do corpo humano. 

  1.1.  Explica as fases da 
función de relación, 
clasifica os recepto-
res segundo o estí-
mulo que perciben, e 
coñece e describe o 
funcionamento dos 
receptores da pel, do 
olfacto, do gusto, da 
vista e do oído. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Describir a anatomía 
e o funcionamento do 
sistema nervioso. 

  2.1.  Coñece as partes 
dunha neurona e o 
mecanismo de 
transmisión do im-
pulso nervioso. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.2.  Coñece as partes do 
sistema nervioso 
central e do sistema 
nervioso periférico, e 
as súas funcións. 
Explica como se pro-
ducen os actos vo-
luntarios e os actos 
reflexos, e coñece os 
compoñentes dun ar-
co reflexo. 

CCL, 
CMCT, 

CD 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

sistema endócrino. 
-  O aparato locomotor: 

-  O sistema esquelé-
tico: ósos e articula-
cións. 

-  O sistema muscular: 
os músculos e a 
contracción muscu-
lar. 

-  A saúde e a función 
de relación: 
-  A saúde dos órga-

nos dos sentidos. 
-  A saúde dos siste-

mas nervioso e en-
dócrino. 

-  A saúde do aparato 
locomotor. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-
vorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre a 
función de relación. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 

  3.  Explicar as principais 
glándulas e o funcio-
namento do sistema 
endócrino. 

  3.1.  Define o concepto de 
hormona, coñece as 
principais glándulas 
endócrinas e as prin-
cipais hormonas que 
segrega cada unha, 
e realiza un esquema 
do funcionamento do 
sistema endócrino. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  4.  Coñecer a organiza-
ción e a función do 
aparato locomotor. 

  4.1.  Explica a función dos 
sistemas esquelético 
e muscular. Describe 
a estrutura dun óso e 
enumera os princi-
pais tipos de articula-
cións e de músculos. 
Coñece os principais 
ósos e músculos do 
organismo. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.  Coñecer as principais 
enfermidades e os 
coidados básicos dos 
aparatos relacionados 
coa función de rela-
ción. 

  5.1.  Coñece algunhas 
enfermidades que 
afectan os órganos 
dos sentidos, os sis-
temas nervioso e en-
dócrino, e o aparato 
locomotor. Propón 
algúns coidados para 
previlos, especial-
mente os hábitos 
posturais. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSYC, 
SIEP 

  6.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre a fun-
ción de relación, ex-
presar coñecementos 
e opinións de forma 
oral e escrita, e mos-
trar interese pola lec-
tura de textos. 

  6.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre a función de 
relación, expresa co-
ñecementos e opi-
nións de forma oral e 
escrita, e mostra inte-
rese pola lectura de 
textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e elección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dun expe-
rimento. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

  7.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, desenvolver es-
tratexias para tratar a 
información, conver-
tela en coñecemento 
propio e aplicala a 
distintos contextos, e 
participar de forma 
activa no propio pro-
ceso de aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade, e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración, e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

  9.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

  9.1.  Coñece e respecta 
as normas de seguri-
dade no laboratorio, 
coida os instrumen-
tos e o material em-
pregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

  9.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñe-
cemento como mate-
rial básico de labora-
torio, argumentando 
o proceso experi-
mental seguido, des-
cribindo as súas ob-
servacións e interpre-
tando os seus resul-
tados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

10.  Utilizar diversos ma-
teriais, técnicas e re-
cursos artísticos, e 
mostrar aprecio pola 
pulcritude e estética 
destes. 

10.1.  Elabora traballos e 
debuxos de neuro-
nas, aparato locomo-
tor e dalgúns órga-
nos receptores. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 

5-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   

Comunicación lingüística. Adquirir e usar o vocabulario ade-
cuado para comprender e comu-
nicarse. 

Define no seu caderno em-
pregando correctamente con-
ceptos relacionados cos co-
ñecementos adquiridos como 
estímulo, receptor, dendrita, 
hormona, etc. 

Producir exposicións orais e es-
critas coherentes e con correc-
ción sintáctica e léxica. 

Redacta no seu caderno in-
formes breves acerca da mie-
lina, sobre a vida de Ramón y 
Cajal, e sobre as maniotas. 
Realiza con corrección a ex-
posición oral sobre o consu-
mo de alcohol. 

Comprender textos e informa-
cións, orais e escritas, diferen-
ciando as ideas esenciais e as 
secundarias. Manter unha actitu-
de favorable cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensiva 
do texto «A máquina máis 
complexa» e extrae a idea 
principal. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos. 
Aplicar os coñecementos mate-
máticos á resolución de proble-
mas. 

Calcula a taxa de alcohole-
mia. 
Interpreta e obtén información 
dunha gráfica sobre a intensi-
dade do son. 

Coñecer conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas bá-
sicas relacionadas co universo. 
 

Describe as fases da función 
de relación. 
Coñece a anatomía e o fun-
cionamento do sistema ner-
vioso e do sistema endócrino. 
Coñece o aparato locomotor. 
Explica as principais enfermi-
dades relacionadas coa fun-
ción de relación. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais para 
a construción de coñecemento. 

Utiliza os recursos da web 
para obter información sobre 
a mielina, sobre Santiago 
Ramón y Cajal, e sobre as 
maniotas. 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

Elabora unha presentación 
acerca das alteracións da 
visión. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Interpreta a información conti-
da nos esquemas e nas foto-
grafías do sistema nervioso e 
dunha neurona. 

Aprender a aprender. Coñecer as técnicas de traballo 
que permiten integrar os contidos. 

Completa o mapa conceptual 
da unidade a partir dos coñe-
cementos adquiridos. 
Realiza esquemas do funcio-
namento do sistema nervioso 
e do endócrino. 

Utilizar estratexias para mellorar a 
atención, a concentración e a 
memoria á hora de adquirir os 
contidos fundamentais da área e 
aplicalos para alcanzar un coñe-
cemento propio. 

Elabora táboas dos recepto-
res da pel, das hormonas, etc. 
Interpreta e distingue fotogra-
fías e debuxos da estrutura da 
neurona, dos órganos do sis-
tema nervioso, das glándulas 
do sistema endócrino e dos 
principais ósos e músculos. 

Avaliar a consecución de obxecti-
vos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Coñecer a dimensión social e 
ética dos coñecementos científi-
cos. 

Valora a importancia de poñer 
en práctica medidas para o 
coidado dos aparatos vincula-
dos coa relación, como non 
consumir substancias tóxicas, 
evitar situacións de risco e 
modificar os hábitos de postu-
ras. 

Aplicar as habilidades sociais e 
regular as propias emocións. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros e 
polas compañeiras no debate 
sobre «O consumo de alco-
hol» e nas actividades dos 
traballos de grupo. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Xerar opinións propias a partir 
dos coñecementos adquiridos. 

Propón hipóteses propias 
elaboradas a partir dos coñe-
cementos adquiridos sobre a 
intensidade dos sons, as con-
secuencias do consumo de 
alcohol, etc. 

Mostrar iniciativa e participar de 
forma activa nas actividades. 

Participa activamente na 
campaña para previr o con-
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Competencia Descritor Desempeño 
   

sumo de alcohol. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Coñecer materiais, técnicas, re-
cursos expresivos e linguaxes 
visuais e artísticas para realizar 
tarefas con pulcritude e con crite-
rio estético. 
Utilizar diversos materiais, técni-
cas, códigos e recursos artísticos 
na realización de creacións pro-
pias. 

Utiliza debuxos para repre-
sentar e distinguir as partes 
da neurona, a anatomía do 
ollo e a dun óso. 
Elabora un mural das glándu-
las anexas do ollo. 

 
 

UNIDADE  6.-   A reprodución humana 
 
6-1. DESCRICIÓN DA UNIDADE  
A unidade iníciase establecendo a diferenza entre sexo e sexualidade, e explicando o inicio da 
adolescencia coa puberdade e os cambios que nesta etapa se producen en ambos os dous 
sexos. A continuación, estúdanse os aparatos reprodutores masculino e feminino, e as 
características que teñen os gametos producidos por eles. Aos ciclos do ovario e do útero 
dedícaselle un apartado para explicar con detalle a relación entre eles. Continúase coa 
formación do novo ser, desde o desenvolvemento embrionario ata o momento do nacemento. 
Seguiremos falando da esterilidade, da reprodución asistida e dos métodos anticonceptivos. 
Así mesmo, trataremos o tema da reprodución e da saúde, prestando especial atención ás 
enfermidades de transmisión sexual e, aínda que brevemente, veremos algúns trastornos 
asociados á reprodución e o coidado do aparato reprodutor. 

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», imos analizar datos utilizando 
para iso un texto sobre a igualdade de xénero, tema que espertou a sensibilidade dos gobernos 
e que se inclúe nas leis educativas actuais. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

 Sexualidade e reprodución humana. 
 O aparato reprodutor masculino. 
 O aparato reprodutor feminino. 
 Os ciclos do ovario e do útero. 
 A formación dun novo ser. 
 A esterilidade. A reprodución asistida. 
 Os métodos anticonceptivos. 
 Reprodución e saúde. 

 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen o seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
 
6- 2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
 
 -  Entender o significado da reprodución humana e da sexualidade. 
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 -  Coñecer as anatomías dos aparatos reprodutores masculino e feminino. 
 -  Coñecer o ciclo menstrual. 
 -  Coñecer as etapas da formación dun novo ser. 
 -  Ser consciente dos problemas que xera a fertilidade e as enfermidades de transmisión se-
xual. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a reprodución hu-
mana. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos 
de forma oral e escrita. 

  

6-3.   CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  Sexualidade e repro-
dución humana. 

-  A reprodución huma-
na. 

-  A puberdade e a ado-
lescencia. 

-  O aparato reprodutor 
masculino: 
-  O aparato reprodu-

tor masculino. 
-  Os espermatozoi-

des. 
-  A formación dos es-

permatozoides. 
-  O aparato reprodutor 

feminino: 
-  O aparato reprodu-

tor feminino. 
-  Os óvulos. 
-  A formación dos 

óvulos. 
-  Os ciclos do ovario e 

do útero: 
-  O ciclo do ovario e a 

ovulación. 
-  O ciclo do útero e a 

menstruación. 
-  A regulación hormo-

  1.  Entender a función de 
reprodución humana 
e diferenciar entre re-
produción e sexuali-
dade. 

  1.1.  Explica as caracterís-
ticas da reprodución 
humana, distingue 
entre reprodución e 
sexualidade, e enu-
mera os cambios que 
sofren os adolescen-
tes. 

CCL, 
CMCT 

  2.  Coñecer a anatomía 
do aparato reprodutor 
masculino. 

  2.1.  Coñece a anatomía 
do aparato reprodu-
tor masculino e es-
pecifica os principais 
acontecementos da 
espermatoxénese. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  3.  Coñecer a anatomía e 
a fisioloxía do aparato 
reprodutor feminino. 

  3.1.  Coñece a anatomía 
do aparato reprodu-
tor feminino e especi-
fica os principais 
acontecementos da 
ovoxénese. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  3.2.  Diferencia entre ciclo 
ovárico e ciclo uteri-
no, e cita as hormo-
nas que regulan o ci-
clo reprodutor. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

nal dos ciclos. 
-  A formación dun novo 

ser: 
-  O desenvolvemento 

embrionario. 
-  A esterilidade. 
-  A reprodución asis-

tida. 
-  Os métodos anticon-

ceptivos. 
-  Reprodución e saúde: 

-  Enfermidades de 
transmisión sexual. 

-  Trastornos asocia-
dos á reprodución. 

-  Coidado do aparato 
reprodutor. 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude favo-
rable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre a 
reprodución e as en-
fermidades relaciona-
das co aparato repro-
dutor. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 

  4.  Describir a fecunda-
ción e o desenvolve-
mento embrionario. 

  4.1.  Define fecundación, 
describe o camiño 
que percorre o em-
brión ata o útero e 
identifica os princi-
pais acontecementos 
que se producen du-
rante o desenvolve-
mento embrionario. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  5.  Comprender os pro-
blemas relacionados 
coa fertilidade. 

  5.1.  Valora as técnicas de 
reprodución asistida 
e os métodos de 
control da fertilidade. 

CMCT, 
CSIEE, 

CSC 

  6.  Comprender os pro-
blemas relacionados 
coas enfermidades de 
transmisión sexual. 

  6.1.  Identifica as princi-
pais enfermidades de 
transmisión sexual e 
o seu tratamento e 
prevención. 

CMCT, 
CSIEE, 

CSC 

  7.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre a repro-
dución, expresar co-
ñecementos e opi-
nións de forma oral e 
escrita, e mostrar in-
terese pola lectura de 
textos. 

  7.1.  Comprende os textos 
e as diferentes in-
formacións obtidas 
ao longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre a reprodución, 
expresa coñecemen-
tos e opinións de 
forma oral e escrita, 
e mostra interese po-
la lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  8.  Coñecer e utilizar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  8.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade, e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e elección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dun expe-
rimento. 

-  Recoñecemento da 
importancia do debuxo 
e da fotografía no es-
tudo dos aparatos re-
produtores e do de-
senvolvemento em-
brionario. 

  9.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

  9.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

10.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, analizando 
datos e interpretando 
os seus resultados. 

10.1.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, argumen-
tando o proceso se-
guido, describindo as 
súas observacións e 
interpretando os 
seus resultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

11.  Recoñecer a impor-
tancia do debuxo e da 
fotografía no estudo 
dos aparatos reprodu-
tores e do desenvol-
vemento embrionario. 

11.1.  Valora a importancia 
do debuxo no estudo 
dos aparatos repro-
dutores, dos ciclos 
do ovario e do útero, 
e do desenvolvemen-
to embrionario. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 

6-4.   COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   

Competencia en comuni-
cación lingüística. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos como: caracteres 
sexuais secundarios, prepu-
cio, trompas de Falopio, ETS, 
etc. 
Constrúe frases coherentes a 
partir duns termos dados. 
Escribe correctamente frases 
erróneas. 
Redacta textos para describir 
como acontecen certos pro-
cesos, como o proceso da 
espermatoxénese ou as fa-
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Competencia Descritor Desempeño 
   

ses do desenvolvemento 
embrionario. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Redacta informes breves 
sobre prevención das ETS. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensi-
va dun texto científico sobre 
a biografía de Gabriel Falopio 
e expón un resumo no seu 
grupo. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codifica-
ción numérica. 

Rexistra nunha táboa as eta-
pas do ciclo menstrual. 
Analiza os datos dunha táboa 
e compara as porcentaxes de 
homes e mulleres que rema-
taron os estudos universita-
rios. 

Tomar conciencia da importancia 
do estudo da anatomía e da fi-
sioloxía dos aparatos reproduto-
res. 

Comprende a transcendencia 
dos estudos científicos. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos 
na web de Anaya para obter 
información sobre a placenta 
ou o embigo. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Interpreta a información con-
tida nos esquemas dos apa-
ratos reprodutores e do de-
senvolvemento do embrión 
semana a semana. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 
Interpreta debuxos esquemá-
ticos da anatomía dos apara-
tos estudados. 
Organiza a información me-
diante resumos, táboas e 
esquemas conceptuais sobre 
as características e a función 
destes aparatos. 

Xestionar estratexias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaxe. 

Coñece as técnicas de re-
produción asistida. 
Interpreta e distingue os dis-
tintos métodos anticoncepti-
vos. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Valora a importancia dos 
estudos realizados para co-
ñecer o proceso da reprodu-
ción humana. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros na 
actividade «Emprender - 
Aprender» para preparar a 
viaxe de fin de curso. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Actuar con responsabilidade so-
cial e sentido ético no traballo. 

Planifica o seu traballo, ten 
iniciativa e interese por coñe-
cer, e mostra respecto cando 
expresa a súa opinión sobre 
as causas da esterilidade e a 
diversidade de métodos anti-
conceptivos. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Mostra iniciativa ao organizar 
unha investigación sobre os 
distintos graos de seguridade 
dos métodos anticonceptivos. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Recoñece a importancia do 
debuxo e da fotografía no 
estudo dos aparatos reprodu-
tores e do desenvolvemento 
embrionario. 
Utiliza debuxos para repre-
sentar e distinguir as células 
sexuais. 

 
 

UNIDADE 7.   A saúde e a enfermidade 
 
7-1.  Descrición da unidade 
A unidade iníciase co estudo dos conceptos de saúde e de enfermidade, dos determinantes da 
saúde e os tipos de enfermidades. A continuación estúdanse os mecanismos de defensa do 
noso organismo para loitar contra os patóxenos, é dicir, descríbese o sistema inmunitario. No 
apartado seguinte explícanse os medios máis importantes que achega a medicina fronte aos 
patóxenos: as vacinas, os soros e algúns tipos de medicamentos, como os antibióticos.  Por 
último, estúdanse os transplantes e a doazón, onde se subliña a importancia social da doazón 
de órganos. 

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», trabállase un test de 
autoavaliación de hábitos de vida saudables que o alumnado pode completar con achegas 
propias. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

 A saúde e a enfermidade. 
 As defensas do noso organismo. 
 A axuda da medicina. 
 Os transplantes e a doazón. 
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Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de 1 semana e media, que inclúe o seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
7-2.   OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  

 -  Comprender os conceptos relacionados coa saúde e coa enfermidade. 

 -  Coñecer como se defende o noso organismo fronte aos patóxenos. 

 -  Recoñecer a importancia da medicina na curación e na prevención de enfermidades. 

 -  Avaliar a importancia dos hábitos de vida saudables como prevención de enfermidades. 

 -  Recoñecer a importancia dos transplantes, valorar a relevancia social da doazón e coñe-
cer as condicións para ser doador. 

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a saúde e a en-
fermidade. 

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos 
de forma oral e escrita. 

  

7-3.   CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables CC 

    

-  A saúde e a enfermi-
dade: 
-  O concepto de saú-

de. 
-  Os determinantes 

da saúde. 
-  Concepto e tipos de 

enfermidades. 
-  A transmisión da en-

fermidade. 
-  O sistema inmunitario: 

-  A inmunidade inna-
ta. 

-  A inmunidade adqui-
rida: resposta humo-
ral primaria e res-
posta humoral se-
cundaria. 

-  A medicina axúdanos: 
-  As vacinas. 

  1.  Comprender os 
conceptos de saú-
de, determinante da 
saúde e enfermida-
de, e coñecer os ti-
pos de enfermida-
des. 

  1.1.  Comprende os concep-
tos de saúde, determi-
nante da saúde e en-
fermidade, diferencia as 
enfermidades infeccio-
sas das non infecciosas 
e coñece os mecanis-
mos de transmisión 
destas. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer os meca-
nismos de defensa 
do organismo fronte 
aos patóxenos. 

  2.1.  Coñece os mecanismos 
de defensa do organis-
mo, diferencia a inmu-
nidade innata da adap-
tativa e, dentro desta, 
distingue a resposta 
humoral primaria da se-
cundaria. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  3.  Describir os meca-
nismos máis impor-
tantes que lle axu-
dan ao organismo a 

  3.1.  Coñece os principais 
mecanismos capaces 
de axudar ao organis-
mo cando padece unha 

CCL, 
CMCT, 

CD 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables CC 

    

-  Os soros. 
-  Os medicamentos. 

-  Os transplantes: 
-  O autotransplante e 

o xenotransplante. 
-  O rexeitamento aos 

transplantes. 
-  A doazón. 
-  A importancia da 

doazón. 
-  Comprensión de in-

formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-
vorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre a 
saúde e a enfermida-
de. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e elección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dun expe-
rimento. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-

defenderse fronte 
aos patóxenos. 

enfermidade: as vaci-
nas, os soros e algúns 
medicamentos de uso 
común. 

  4.  Recoñecer a impor-
tancia dos trans-
plantes e da doa-
zón. 

  4.1.  Define transplante, co-
ñece os seus tipos e os 
problemas que presen-
tan os rexeitamentos, 
valora a importancia 
social da doazón e co-
ñece as condicións pa-
ra ser doador. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  5.  Comprender infor-
macións, adquirir 
vocabulario sobre a 
saúde e a enfermi-
dade, expresar co-
ñecementos e opi-
nións de forma oral 
e escrita, e mostrar 
interese pola lectura 
de textos. 

  5.1.  Comprende os textos e 
as diferentes informa-
cións obtidas ao longo 
da unidade, adquire vo-
cabulario sobre a saúde 
e a enfermidade, ex-
presa coñecementos e 
opinións de forma oral e 
escrita, e mostra intere-
se pola lectura de tex-
tos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  6.  Coñecer e utilizar 
de forma responsa-
ble as TIC, usar es-
tratexias para tratar 
a información, con-
vertela en coñece-
mento propio e apli-
cala a distintos con-
textos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  6.1.  Obtén e organiza infor-
mación, traballa co es-
quema da unidade, e 
utiliza os recursos dixi-
tais con interese e res-
ponsabilidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  7.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á ho-
ra de afrontar os 
problemas e de de-
fender opinións, e 
desenvolver actitu-
des de respecto e 
colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao autoavaliar-
se, persevera nas tare-
fas de recuperación, e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe cooperati-
va. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 
avaliables CC 

    

nicas expresivas.   8.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, descri-
bindo a súa execu-
ción e interpretando 
os seus resultados. 

  8.1.  Desenvolve con auto-
nomía a planificación 
do traballo experimen-
tal, utilizando tanto ins-
trumentos ópticos de 
recoñecemento como 
material básico de labo-
ratorio, argumentando o 
proceso experimental 
seguido, describindo as 
súas observacións e in-
terpretando os seus re-
sultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC 

  9.  Elaborar traballos 
con pulcritude e 
sentido estético. 

  9.1.  Utiliza imaxes e debu-
xos para elaborar un 
mural de prevención de 
accidentes e primeiros 
auxilios. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 

7-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   

Competencia en comuni-
cación lingüística. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define e emprega correcta-
mente conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos como inmunidade, 
enfermidade, vacina, soro, 
etc. 
Redacta informes breves 
acerca da inmunidade adqui-
rida, a doazón, os transplan-
tes e o ébola. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 
Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensi-
va do texto «Que sabemos 
da saúde» e extrae a idea 
principal. 
Realiza a lectura comprensi-
va dun texto sobre o ébola e 
contesta adecuadamente as 
cuestións propostas. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Comprender e interpretar a infor-
mación presentada en formato 
gráfico. 
Organizar a información utilizan-
do procedementos matemáticos. 

Interpreta e extrae a informa-
ción dunha gráfica da evolu-
ción do xarampón. 
Elabora unha táboa do nú-
mero de doadores. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-

Coñece os conceptos rela-
cionados coa saúde e coa 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 
Desenvolver e promover hábitos 
de vida saudable en canto á ali-
mentación e ao exercicio físico. 

enfermidade estudados no 
tema. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos 
na web de Anaya para obter 
información acerca dos tipos 
de transplantes, algunhas 
enfermidades, a prevención 
de accidentes e os primeiros 
auxilios. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Interpreta a información con-
tida nos esquemas e nas 
imaxes sobre a vacinación e 
a soroterapia, a doazón e os 
transplantes, e a transmisión 
do ébola. 

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 

Desenvolver estratexias que fa-
vorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Elabora táboas dalgunhas 
enfermidades e do número 
de doadores en España. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros e 
polas compañeiras no debate 
sobre «A doazón de órga-
nos». 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Xerar novas e diverxentes posi-
bilidades desde coñecementos 
previos do tema. 

Propón hipóteses propias 
elaboradas a partir dos coñe-
cementos obtidos sobre a 
inmunidade adquirida, a efi-
cacia dos antibióticos, os 
principios da vacinación e a 
evolución de casos de xa-
rampón en España. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Participa activamente na ela-
boración do vídeo de promo-
ción para a doazón de san-
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Competencia Descritor Desempeño 
   

gue. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións 
de creatividade, e mostrar gusto 
pola estética no ámbito cotián. 
Elaborar traballos e presenta-
cións con sentido estético. 

Recoñece a importancia do 
debuxo para facilitar a com-
prensión de procesos com-
plexos, como a vacinación ou 
a doazón de órganos. 
Utiliza imaxes e debuxos 
para elaborar un mural de 
prevención de accidentes e 
primeiros auxilios. 

 
 
 

UNIDADE  8,   A dinámica da Terra 
 
8-1.  Descrición da unidade 
Nesta unidade vanse estudar os cambios que teñen lugar nas distintas capas da Terra, as 
causas que os producen e os efectos que provocan. 

Iniciarase a unidade describindo os distintos tipos de enerxía que orixinan os cambios da Terra. 
A continuación estudaranse os cambios que teñen lugar no interior da xeosfera (dinámica 
interna), que darán lugar á formación e ao movemento das placas. 

Posteriormente tratarase o estudo dos efectos que produce a dinámica das placas, como é a 
formación de volcáns e terremotos cos riscos que estes procesos levan consigo, e a formación 
dos distintos tipos de rochas, incluídas as sedimentarias, a pesar de que a súa formación se 
debe á dinámica da atmosfera e da hidrosfera (dinámica externa). 

Por último, resaltarase que a dinámica terrestre é responsable do relevo da Terra, 
describiranse brevemente os procesos creadores do relevo e deixaranse para a seguinte 
unidade os procesos e axentes responsables da modelaxe deste. 

Para finalizar, no obradoiro de ciencias, os alumnos simularán a reprodución de dous 
fenómenos xeolóxicos: unha erupción volcánica e un terremoto. Así mesmo, traballarase sobre 
a necesidade de previr diversos riscos xeolóxicos dunha zona. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

o Os tipos de enerxía responsables da dinámica terrestre. 
o A dinámica das placas litosféricas. 
o A formación dos distintos tipos de rochas. 
o Os terremotos e os seus riscos. 
o Os volcáns e os seus riscos. 
o O relevo e a dinámica terrestre. 

 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de catro semanas, que inclúen o seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 
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8-2..OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
o Identificar os distintos tipos de enerxía que actúan na Terra e recoñecer os efectos que 

producen cada un deles. 
o Saber por que cambian as placas e diferenciar os distintos tipos de bordos de placas. 
o Coñecer os distintos tipos de rochas que hai na xeosfera e explicar como se forma cada un 

deles. 
o Coñecer cal é a orixe dos terremotos e cal é o risco sísmico dunha zona. 
o Coñecer as partes dun volcán, os materiais que expulsan nas erupcións e o risco volcánico 

dunha zona. 
o Coñecer os procesos resultantes da dinámica terrestre que renovan os relevos da Terra. 
o Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a dinámica da Te-

rra. 
o Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos 

de forma oral e escrita.  
 
 

8-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 

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

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  Por que cambia a Te-
rra?: 
-  A calor interna. 
-  A gravidade e a 

enerxía solar. 
-  A dinámica das placas 

litosféricas: 
-  Contactos entre os 

bordos das placas. 
-  A teoría da tectónica 

de placas. 
-  Efecto da dinámica de 

placas: formación das 
rochas: 
-  As rochas magmáti-

cas e metamórficas. 
-  As rochas sedimen-

tarias. 
-  Efecto da dinámica de 

placas: os terremotos 
e os seus riscos: 
-  Que é un terremoto? 
-  O risco sísmico. 

  1.  Recoñecer os distin-
tos tipos de enerxía 
responsables dos 
cambios que se pro-
ducen na Terra. 

  1.1.  Comprende como 
varía a enerxía xeo-
térmica e o efecto 
que produce na xe-
osfera. 

CCL, 
CMCT 

  1.2.  Comprende a diná-
mica atmosférica e 
sabe como se orixina 
o vento. 

CCL, 
CMCT 

  1.3.  Describe os move-
mentos da auga na 
hidrosfera que orixi-
nan o ciclo da auga. 

CCL, 
CMCT 

  2.  Comprender por que 
cambian as placas, 
coñecer os tipos de 
contactos que hai en-
tre elas e enunciar de 
xeito sinxelo a teoría 
da tectónica de pla-
cas. 

  2.1.  Explica por que cam-
bian as placas. CCL, 

CMCT 

  2.2.  Diferencia os tipos de 
contactos que hai en-
tre as placas e des-
críbeos. 

CCL, 
CMCT 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  Efecto da dinámica de 
placas: os volcáns e 
os seus riscos: 
-  Que é un volcán? 
-  Produtos que expul-

san os volcáns. 
-  Volcáns e tectónica 

de placas. 
-  Risco volcánico. 

-  O relevo como resul-
tado da dinámica te-
rrestre: 
-  Os procesos que 

renovan os relevos. 
-  Comprensión de in-

formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-
vorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre a 
dinámica da Terra. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

  2.3.  Enuncia a teoría da 
tectónica de placas. 

CCL, 
CMCT 

  3.  Identificar os distintos 
tipos de rochas da 
xeosfera, coñecer a 
súa formación e rela-
cionala cos procesos 
xeolóxicos que teñen 
lugar na Terra. 

  3.1.  Explica como se for-
man as rochas mag-
máticas e metamórfi-
cas, e diferencia os 
principais tipos. 

CCL, 
CMCT 

  3.2.  Explica como se ori-
xinan as rochas se-
dimentarias e reco-
ñece os principais ti-
pos. 

CCL, 
CMCT 

  4.  Comprender cal é a 
orixe dos terremotos 
e coñecer os factores 
dos que depende o 
risco sísmico dunha 
zona e a súa preven-
ción. 

  4.1.  Explica como se pro-
ducen os terremotos, 
de que depende o 
risco sísmico dunha 
zona e como se pre-
vén. 

CCL, 
CMCT, 
CSIEE 

  5.  Identificar as partes 
dun volcán, diferen-
ciar os produtos que 
expulsa e coñecer o 
risco volcánico dunha 
zona e a súa preven-
ción. 

  5.1.  Diferencia as partes 
dun volcán e recoñe-
ce os diferentes pro-
dutos que expulsa. 

CMCT, 
CD, 
CAA 

  5.2.  Coñece a relación 
entre a orixe dos vol-
cáns e as placas tec-
tónicas. 

CMCT, 
CD, 
CAA 

  5.3.  Explica de que de-
pende o risco volcá-
nico e a súa preven-
ción. 

CMCT, 
CD, 
CAA 

  6.  Coñecer os procesos 
resultantes da diná-
mica terrestre que re-
novan o relevo da Te-
rra. 

  6.1.  Coñece os procesos 
que renovan os rele-
vos. CMCT 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e elección 
de información a partir 
da selección e recolli-
da de datos dun expe-
rimento. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

  7.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre a diná-
mica da Terra, expre-
sar coñecementos e 
opinións de forma 
oral e escrita, e mos-
trar interese pola lec-
tura de textos. 

  7.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre a dinámica da 
Terra, expresa coñe-
cementos e opinións 
de forma oral e escri-
ta, e mostra interese 
pola lectura de tex-
tos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

  8.  Coñecer e utilizar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  8.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade, e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  9.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

  9.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración, e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

10.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e in-
terpretando os seus 
resultados. 

10.1.  Coñece e respecta 
as normas de seguri-
dade no laboratorio, 
coida os instrumen-
tos e o material em-
pregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

10.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de recoñe-
cemento como mate-
rial básico de labora-
torio, argumentando 
o proceso experi-
mental seguido, des-
cribindo as súas ob-
servacións e interpre-
tando os seus resul-
tados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

11.  Elaborar traballos con 
pulcritude e sentido 
estético. 

11.1.  Utiliza imaxes e de-
buxos para explicar 
as partes dun volcán, 
a teoría da tectónica 
de placas, etc. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 
8-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   

Competencia en comuni-
cación lingüística. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define e emprega correcta-
mente conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos como: gravidade, 
vento, nube, magma, sismo, 
sismógrafo, piroclasto, coa-
da, proceso xeolóxico endó-
xeno, etc. 
Utiliza correctamente a lin-
guaxe para describir os efec-
tos dos distintos tipos de 
enerxía sobre as capas da 
Terra, para enunciar a tectó-
nica de placas, para explicar 
como teñen lugar os terremo-
tos e volcáns, etc. 
Utiliza o vocabulario adecua-
do para indicar a diferenza 
entre unha rocha plutónica e 
unha volcánica, para diferen-
ciar unha rocha metamórfica 
foliada dunha non foliada, 
para diferenciar sedimento e 
rocha sedimentaria, etc. 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

Compoñer distintos tipos de tex-
tos creativamente con sentido 
literario. 

Realiza breves resumos so-
bre o ciclo da auga, o vulca-
nismo e os bordos de placas, 
o tipo de erupcións volcáni-
cas, etc. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 
Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Ten interese por ler textos 
complementarios recomen-
dados polo profesor. 
Realiza unha lectura com-
prensiva das epígrafes da 
unidade. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codifica-
ción numérica. 

Calcular o tempo que hai que 
os puntos que ocupan as 
cidades de Lisboa e Nova 
York se están separando, 
sabendo a distancia actual 
entre elas e a velocidade á 
que se moven as placas que 
as conteñen. 

Aplicar métodos de análise rigo-
rosos para mellorar a compren-
sión da realidade circundante en 
distintos ámbitos (biolóxico, xeo-
lóxico, etc.). 

Coñece os efectos da gravi-
dade e da enerxía solar na 
atmosfera e na hidrosfera. 
Coñece os distintos tipos de 
contactos entre as placas e 
os procesos xeolóxicos que 
se orixinan por esta interac-
ción entre elas. 
Comprende como se orixinan 
os terremotos, as erupcións 
volcánicas e os diferentes 
tipos de rochas. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solu-
cionar problemas, comprender o 
que acontece ao noso redor e 
responder a preguntas. 

Relaciona os límites das pla-
cas coas zonas de maior 
risco sísmico e volcánico. 
Valora a importancia que ten 
nas zonas de alto risco sís-
mico e volcánico a preven-
ción e a toma de medidas 
para reducir os danos. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos 
na web de Anaya para obter 
información sobre as corren-
tes de convección, o vulca-
nismo en España, tipos de 
erupcións, os volcáns históri-
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Competencia Descritor Desempeño 
   

cos, as dobras, etc. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Interpreta a información con-
tida nos esquemas e nas 
fotografías dos bordos das 
placas litosféricas, os proce-
sos de formación das rochas, 
a produción dun terremoto, 
as partes dun volcán, etc. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 
Organiza en esquemas e 
debuxos a información relati-
va aos distintos tipos de bor-
dos de placas, os distintos 
tipos de rochas, os procesos 
xeolóxicos, as correntes de 
convección, as partes dun 
volcán e os produtos que 
expulsa, etc. 

Desenvolver estratexias que fa-
vorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Relaciona termos entre si, 
descobre erros en diversas 
frases, identifica a partir de 
imaxes rochas e produtos 
piroclásticos, etc. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Valora o esforzo dos científi-
cos para comprender o mo-
vemento das placas litosféri-
cas e as súas consecuen-
cias. 
É consciente do esforzo que 
realizan os científicos para 
intentar previr os riscos sís-
micos e volcánicos. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Acepta as medidas propostas 
polos compañeiros e polas 
compañeiras para minimizar 
os danos nunha zona de alto 
risco sísmico. 

Sentido de iniciativa e Actuar con responsabilidade e 
sentido ético no traballo. 

Planifica o seu tempo de tra-
ballo para realizar de forma 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

espírito emprendedor. adecuada as tarefas reco-
mendadas. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Ten iniciativa para propoñer 
medidas coas que previr dis-
tintos riscos xeolóxicos e 
elaborar un plan de evacua-
ción. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Recoñece a importancia dos 
debuxos esquemáticos e da 
fotografía no estudo da tec-
tónica de placas, os volcáns, 
os terremotos e as rochas. 

 
 
 
UNIDADE  9,   A modelaxe do relevo 
 
9-1.- Descrición da unidade 
A unidade iníciase coa definición da modelaxe do relevo e os factores que inflúen na devandita 
modelaxe, para pasar rapidamente a expoñer cales son os axentes modeladores e os procesos 
xeolóxicos esóxenos. Nas seguintes epígrafes imos ir vendo como os axentes relacionados co 
clima son responsables tanto da meteorización mecánica e química, como da formación dos 
solos pola acción da meteorización e dos seres vivos. Estudaremos a continuación a acción 
xeolóxica das augas superficiais: augas salvaxes, torrentes e ríos. A seguinte epígrafe está 
dedicada ás augas subterráneas, a súa importancia e a modelaxe tan particular que producen, 
dedicándolle espazo ao estudo da modelaxe cárstica. Completaremos o tema expoñendo a 
acción xeolóxica dos glaciares, detallando as súas características e as súas partes; a acción 
xeolóxica do vento, onde veremos como actúa e a modelaxe que produce, e a acción xeolóxica 
do mar e dos seres vivos. 

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», imos imitar a natureza 
fabricando estalactitas e estalagmitas. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes: 

A modelaxe do relevo e os procesos esóxenos. 
A meteorización. 
A acción xeolóxica das correntes de auga. 
A acción xeolóxica das augas subterráneas. 
A acción xeolóxica dos glaciares. 
A acción xeolóxica do vento. 
A acción xeolóxica do mar. 
A acción xeolóxica dos seres vivos. 
 
Temporalización: 
A temporalización asignada a esta unidade será de catro semanas, que inclúen o seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
9-2.- OBXECTIVOS DIDÁCTICOS  
o Definir a modelaxe do relevo e os procesos xeolóxicos esóxenos que cambian o relevo. 
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o Definir meteorización e explicar os tipos de meteorización e a formación de solos. 
o Entender a acción xeolóxica das augas de arroiada e dos torrentes. 
o Diferenciar os tramos dun río e describir a modelaxe fluvial. 
o Coñecer a orixe das augas subterráneas e comprender a modelaxe cárstica. 
o Comprender a acción xeolóxica dos glaciares. 
o Diferenciar a modelaxe producida pola acción do vento. 
o Relacionar os principais movementos das augas mariñas coa orixe das modelaxes litorais. 
o Coñecer a acción xeolóxica producida polos seres vivos. 
o Utilizar técnicas de laboratorio. 
o Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a modelaxe do re-

levo polos distintos axentes xeolóxicos esóxenos. 
o Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos 

de forma oral e escrita. 

  
9-3.   CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a 
aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

-  A modelaxe do relevo 
e os procesos esóxe-
nos. 

-  A meteorización. 
-  A acción xeolóxica 

das correntes de au-
ga. 

-  A acción xeolóxica 
das augas subterrá-
neas. 

-  A acción xeolóxica 
dos glaciares. 

-  A acción xeolóxica do 
vento. 

-  A acción xeolóxica do 
mar. 

-  A acción xeolóxica 
dos seres vivos. 

  1.  Coñecer qué é a mo-
delaxe do relevo e 
qué é a erosión, o 
transporte e a sedi-
mentación. 

  1.1.  Define relevo e coñe-
ce cales son os pro-
cesos xeolóxicos 
esóxenos. 

CCL, 
CMCT 

  2.  Explicar qué é a me-
teorización e diferen-
ciar os tipos de mete-
orización e a forma-
ción de solos. 

  2.1.  Define meteorización 
e diferencia entre 
meteorización física 
e meteorización quí-
mica. Explica os 
principais procesos 
da meteorización fí-
sica e química, e a 
orixe dos solos. 

CCL, 
CMCT 

  3.  Comprender a acción 
xeolóxica producida 
polas augas de arro-
iada, polos torrentes 
e polos ríos. 

  3.1.  Explica a acción mo-
deladora das augas 
de arroiada, recoñe-
ce nun esquema as 
partes dun torrente e 
describe a acción 
xeolóxica que pre-
domina en cada unha 
delas. 

CCL, 
CMCT, 
CAA 

  3.2.  Identifica os tramos 
do curso dun río e 
explica a acción xeo-
lóxica que predomina 

CCL, 
CMCT, 
CAA 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

en cada un deles. 

  4.  Coñecer a orixe das 
augas subterráneas e 
comprender a mode-
laxe cárstica. 

  4.1.  Explica a orixe das 
augas subterráneas 
e coñece as formas 
da modelaxe cársti-
ca. 

CCL, 
CMCT 

  5.  Saber cal é a acción 
xeolóxica dos glacia-
res. 

  5.1.  Explica a acción xeo-
lóxica dos glaciares. CCL, 

CMCT 

  6.  Coñecer como se 
produce a modelaxe 
do relevo pola acción 
do vento. 

  6.1.  Describe os procesos 
xeolóxicos relaciona-
dos co vento. 

CCL, 
CMCT 

-  Comprensión de in-
formacións, adquisi-
ción de vocabulario, 
uso da lingua como 
instrumento de comu-
nicación e mantemen-
to dunha actitude fa-
vorable cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre a 
modelaxe do relevo 
terrestre. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participa-
ción activa no propio 
proceso de aprendiza-
xe. 

-  Iniciativa e perseve-
ranza á hora de afron-
tar os problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolvemento de 
actitudes de respecto 
e colaboración ao tra-
ballar en grupo. 

-  Experimentación en 
Bioloxía e Xeoloxía: 
obtención e elección 
de información a partir 
da selección e recolli-

  7.  Relacionar os princi-
pais movementos das 
augas mariñas coa 
orixe das modelaxes 
litorais. 

  7.1.  Describe os princi-
pais procesos da 
modelaxe litoral. CCL, 

CMCT 

  8.  Coñecer as distintas 
accións que producen 
os seres vivos na na-
tureza. 

  8.1.  Diferencia a acción 
construtora e destru-
tora dos seres vivos 
sobre a natureza. 

CCL, 
CMCT 

  9.  Comprender informa-
cións, adquirir voca-
bulario sobre a mode-
laxe do relevo, expre-
sar coñecementos e 
opinións de forma 
oral e escrita, e mos-
trar interese pola lec-
tura de textos. 

  9.1.  Comprende os textos 
e as diferentes infor-
macións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre a modelaxe do 
relevo, expresa co-
ñecementos e opi-
nións de forma oral e 
escrita, e mostra inte-
rese pola lectura de 
textos. 

CCL, 
CMCT, 

CD 

10.  Coñecer e utilizar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a informa-
ción, convertela en 
coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

10.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 
co esquema da uni-
dade, e utiliza os re-
cursos dixitais con in-
terese e responsabi-
lidade. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 
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Contidos Criterios  
de avaliación 

Estándares de aprendiza-
xe avaliables CC 

    

da de datos dun expe-
rimento. 

-  Coñecemento, aprecio 
e uso de diversas téc-
nicas expresivas. 

11.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os pro-
blemas e de defender 
opinións, e desenvol-
ver actitudes de res-
pecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

11.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acep-
ta os erros ao autoa-
valiarse, persevera 
nas tarefas de recu-
peración, e participa 
activamente nos 
exercicios de apren-
dizaxe cooperativa. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSC, 

CSIEE 

12.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, analizando 
datos e interpretando 
os seus resultados. 

12.1.  Coñece e respecta 
as normas de seguri-
dade no laboratorio, 
coida os instrumen-
tos e o material em-
pregado. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

12.2.  Desenvolve con au-
tonomía a planifica-
ción do traballo expe-
rimental, argumen-
tando o proceso ex-
perimental seguido, 
describindo as súas 
observacións e inter-
pretando os seus re-
sultados. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSC 

13.  Realizar traballos con 
pulcritude e sentido 
estético. 

13.1.  Realiza presenta-
cións e debuxos das 
diferentes formas de 
modelaxe. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CCEC 

 
 

9-4.-  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS  

Competencia Descritor Desempeño 
   

Competencia en comuni-
cación lingüística. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e gramati-
cais para elaborar textos escritos 
e orais. 

Define conceptos relaciona-
dos cos coñecementos ad-
quiridos, como meteoriza-
ción, meandro, chemineas de 
fadas, acuífero, rochas ove-
lladas, deflación, etc. 
Deduce que palabras sobran 
por non estaren relacionadas 
dentro dun grupo delas. 
Redacta textos para describir 
a importancia da existencia 
dos acuíferos e o que supo-
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Competencia Descritor Desempeño 
   

ñería a súa sobreexplotación. 
Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Redacta informes breves 
sobre os efectos da dinámica 
dos glaciares sobre o relevo. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensi-
va das noticias que aparecen 
na prensa local e nacional 
sobre os impactos que se 
producen no relevo por cau-
sas diferentes. 

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: opera-
cións, magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codifica-
ción numérica. 

Sabe achar porcentaxes da 
carga de auga extraída e 
infiltrada nun terreo, e com-
parar os resultados de dife-
rentes lugares. 
Relaciona o tamaño das par-
tículas coa forma de trans-
porte producida polo vento. 
Interpreta gráficas nas que 
se representa a redondez 
dos fragmentos de rochas 
arrastradas polos ríos. 

Tomar conciencia da importancia 
do estudo dos axentes xeolóxi-
cos esóxenos para a prevención 
de posibles catástrofes. 

Comprende como inflúe na 
modelaxe do relevo a acción 
dos distintos axentes xeoló-
xicos. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de coñece-
mento. 

Utiliza os recursos incluídos 
na web de Anaya para obter 
información sobre como a 
auga modela o relevo, a for-
mación das chemineas de 
fadas ou en que comunida-
des do noso país son fre-
cuentes as chuvias intensas 
e de curta duración. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Interpreta a información con-
tida nas imaxes do LA e am-
plía estes coñecementos a 
través da web. 

Aprender a aprender. Planificar os recursos necesarios 
e os pasos que hai que realizar 
no proceso de aprendizaxe. 

Completa un mapa concep-
tual da unidade a partir dos 
coñecementos adquiridos. 
Interpreta fotografías nas que 
aparecen os efectos causa-
dos polos axentes xeolóxicos 
esóxenos. 
Organiza a información me-
diante resumos, táboas e 
esquemas conceptuais sobre 
as distintas formas de mode-
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Competencia Descritor Desempeño 
   

laxe litoral. 

Xestionar estratexias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaxe. 

Reproduce no laboratorio 
fenómenos da natureza, co-
mo a formación de estalacti-
tas e estalagmitas. 

Avaliar a consecución de obxec-
tivos de aprendizaxe. 

Resume as ideas principais 
da unidade. 
Realiza as actividades finais 
da unidade para autoavaliar 
os coñecementos adquiridos. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valo-
res. 

Valora a importancia dos 
estudos realizados para co-
ñecer a modelaxe do relevo e 
o papel do ser humano na 
súa alteración. 

Recoñecer riqueza na diversida-
de de opinións e ideas. 

Respecta as opinións expre-
sadas polos compañeiros e 
polas compañeiras na activi-
dade «Emprender - Apren-
der» para organizar un curso 
de fotografía. 
Valora a importancia da par-
ticipación na organización do 
concurso de fotografía. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Actuar con responsabilidade so-
cial e sentido ético no traballo. 

Establece, en grupo, as ba-
ses do concurso de fotografía 
e participa na selección dun 
xurado cuxo comportamento 
ético non sexa posto en dú-
bida. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións no-
vas. 

Mostra iniciativa organizando 
un grupo de traballo coopera-
tivo para facer murais sobre 
as consecuencias dos desas-
tres xeolóxicos e expoñelos 
nos lugares que se lle indi-
quen do seu centro. 

Conciencia e expresións 
culturais. 

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

Recoñece a importancia do 
debuxo e da fotografía no 
estudo do relevo. 
Participa en concursos ou 
exposicións e ornamenta os 
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Competencia Descritor Desempeño 
   

seus traballos con fotografías 
ou debuxos. 

 
 

IV.  RECURSOS  
Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos 

desta unidade: 

Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de consul-
ta, etc. 
Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado. 
Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para rea-
lizar o obradoiro de ciencias. 
Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en com-
petencias. 

 
Recursos dixitais  

Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o alumnado, 
cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados. 
Enlaces web 

 
 

V.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN  
Proba de avaliación da unidade. 
Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias. 
Avaliación dos contidos da unidade. 
Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula. 
 

I. CUALIFICACIÓNS DAS AVALIACIÓNS PARCIAIS. 
1. Para cualificar ao alumnado en cada avaliación realizarase como mínimo unha pro-

ba escrita, expresada entre 1 e 10 puntos e cun decimal. 
2. A cualificación da avaliación será o 80 % da media aritmética das cualificacións das 

probas realizadas máis o 20% dos traballos realizados, expresada sen decimais, re-
dondeada a unidade máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. 
a) Aqueles alumnos/as que non superen as probas escritas e non entreguen os 

traballos na data requirida, serán cualificados negativamente.  
b) Se a cualificación dalgunha proba é inferior a 3,5 o alumnado deberá facer a re-

cuperación. 
c) O alumnado que teña faltas de asistencia, puntualidade ou comportamento, as 

cualificacións da avaliación obterase truncando. 
3. Realizarase unha proba de recuperación despois da 1ª, 2ª e 3ª avaliación, para o 

alumnado que non obtivera unha cualificación de 5 puntos ou superior. 
4. O alumnado que: 

a) Non se presente a probas de recuperación ou non entregue os traballos, non te-
rá dereito a facer a proba de final de curso, neste caso a cualificación da avalia-
ción será de 1 punto e deberá presentarse a proba extraordinaria de setembro 
para superar a materia. 
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b) Teña unha cualificación inferior a 5 puntos en algunha das tres avaliacións, fará 
unha proba de toda a materia ao final de curso. Excepcionalmente, si non ten 
faltas de asistencia, puntualidade ou comportamento e ten algunha avaliación 
cunha cualificación non inferior a 3 puntos, non terá que realizar a proba final se 
a media aritmética das tres avaliacións expresada sen decimais, redondeada a 
unidade máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior, é igual ou maior 
de 5 puntos. 

  
II. CUALIFICACIÓN FINAL. 

1. A cualificación final do alumnado que supere a materia por avaliacións será a media 
aritmética das avaliacións, expresada sen decimais, redondeada a unidade máis 
próxima e, en caso de equidistancia, á superior.  

2. A cualificación final do alumnado que realice a proba final se expresará entre 1 e 10, 
correspondendo o 80% ao exame e o 20% aos traballos elaborados durante todo o 
curso. 

3. O alumnado que non supere a proba final realizará a proba extraordinaria de setem-
bro. Non se valorarán os traballos realizados durante o curso na cualificación de se-
tembro. 

4. Tendo en conta que cada avaliación ten tres oportunidades para ser superada, non 
se farán exames individuais, se un/ha alumno/a non pode presentarse ao exame ou 
á recuperación por unha causa xustificada. 

5. Aqueles/as alumnos/as que non asistan ás clases perderán o dereito de avaliación 
continua segundo os criterios sinalados no Regulamento de Réxime Interno do cen-
tro. 
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OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 
- No Bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nos coñecementos adquiridos na 

Educación Secundaria Obrigatoria; analiza con maior detalle a organización dos seres vivos, 
a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que nela inflúen, así como o comporta-
mento da Terra como un planeta en continua actividade. 

- A Xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfa-
se na composición, na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análi-
se dos movementos das placas e as súas consecuencias: expansión oceánica, relevo terres-
tre, magmatismo, riscos xeolóxicos, entre outros... e finalizar co estudo da xeoloxía externa. 

- A Bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos: composición 
química, organización celular e estudo dos tecidos animais e vexetais. Tamén se desenvolve 
e completa nesta etapa o estudo da clasificación e organización dos seres vivos, e moi en 
especial desde o punto de vista do seu funcionamento e adaptación ao medio no que habi-
tan. 

  
SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

O desenvolvemento dos contidos no presente proxecto de Bioloxía e Xeoloxía de 1.º de Ba-
charelato segue as directrices establecidas na actualidade polas administracións educativas. 
Os contidos adáptanse ás capacidades dos alumnos que inician esta etapa, e a profundida-
de coa que se trataron permite desenvolvelos na súa totalidade durante o curso académico. 
Os contidos de cada unidade achéganlles aos alumnos os conceptos xerais da bioloxía e da 
xeoloxía, e introdúcenos no método científico a través dos procedementos propostos.  
A Bioloxía e Xeoloxía de 1.º de Bacharelato, seguindo o modelo da etapa anterior, estúdan-
se conxuntamente. As dúas disciplinas comparten algunhas características comúns, como 
son o método científico e a base experimental, e apóianse nos conceptos e nas técnicas da 
física e química. 
Se ben, propoñemos unha secuenciación na cal se trata en primeiro lugar o desenvolvemen-
to da Bioloxía e, posteriormente, o da Xeoloxía, queda a criterio de cada docente iniciar o 
desenvolvemento da materia por unha ou outra disciplina, segundo estime máis oportuno. 
Na secuenciación e no desenvolvemento dos distintos contidos tivéronse en conta os se-
guintes criterios: 
- En Bioloxía seguiuse un desenvolvemento de complexidade crecente, sinalando as bases 

dos niveis máis simples (molecular, celular e tisular) antes de afrontar os complexos sis-
temas e relacións dos individuos. 

- Pareceunos conveniente asentar as bases moleculares da materia viva, porque a expe-
riencia dinos que o alumnado carente desta información non é capaz dunha comprensión 
adecuada dos procesos metabólicos e fisiolóxicos que deberán ser abordados ao tratar da 
fisioloxía. 

- Aquelas unidades que tratan contidos relativos á fisioloxía dotáronse da mesma estrutura 
interna, de modo que o alumnado vexa facilitada a súa tarefa ao recoñecer certos elemen-
tos e organización común en todas estas unidades.  

- Basicamente, estes elementos consisten nunha introdución e nunha valoración do papel 
biolóxico da función considerada, a base anatómica que a sustenta e a descrición dos pro-
cesos fisiolóxicos que a desenvolven. Ademais tratouse, ata onde a madurez intelectual do 
alumnado destas idades e a base conceptual que posúen permitiu, un enfoque comparado 
entre os diferentes grupos de animais, de modo que se analice o desenvolvemento da 
mesma función como logro evolutivo, con diferentes desenvolvementos en cada un deles.  

- En Xeoloxía, optouse por comezar dando unha visión global do planeta, tanto no relativo á 
súa estrutura como á súa composición, destacando a importancia da tectónica de placas 
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como o contexto onde teñen lugar a maioría dos procesos xeolóxicos, para rematar co es-
tudo dos ambientes e dos procesos petroxenéticos, tanto internos como externos. 

 
COMO CONTRIBÚE A MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS 
COMPETENCIAS 
 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especifica-
cións da lei, son: 

1.ª Comunicación lingüística. 
2.ª Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
3.ª Competencia dixital. 
4.ª Aprender a aprender.  
5.ª Competencias sociais e cívicas.  
6.ª Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
7.ª Conciencia e expresións culturais. 

No proxecto de Bioloxía e Xeoloxía para 1.º de Bacharelato, tal e como suxire a lei, potenciou-
se o desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística, competencia matemáti-
ca e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; ademais, para alcanzar unha adquisición 
eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse actividades de 
aprendizaxe integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados de apren-
dizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para valorar estes, serán os estándares 
de aprendizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, os 
que, ao poñerse en relación coas competencias clave, permitan graduar o rendemento ou o 
desempeño alcanzado en cada unha delas. 

A materia Bioloxía e Xeoloxía utiliza unha terminoloxía formal que lles permitirá aos alumnos 
incorporar esta linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos adecuados coa sufi-
ciente propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados de investigacións e outros tra-
ballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüísti-
ca. As lecturas e os debates que se levarán a cabo en todos os temas da materia permitirán 
tamén a familiarización e o uso da linguaxe científica. 
A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as com-
petencias fundamentais da materia; para desenvolver esta competencia os alumnos aplicarán 
estratexias para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solu-
cións, analizar resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis traballadas na ma-
teria. 

A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en 
medios dixitais, ademais de permitir que os alumnos se familiaricen cos diferentes códigos, 
formatos e linguaxes nas que se presenta a información científica (datos estatísticos, represen-
tacións gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e da co-
municación na aprendizaxe das ciencias para comunicarse, solicitar información, retroalimenta-
la, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é un recurso 
útil no campo da bioloxía e da xeoloxía que contribúe a mostrar unha visión actualizada da ac-
tividade científica.  

A adquisición da competencia para aprender a aprender fundaméntase nesta materia no 
carácter instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con 
modelos teóricos fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a cre-
atividade e o espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma.  

Esta materia favorece o traballo en grupo para a resolución de actividades e o traballo de labo-
ratorio, fomentando o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o 
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respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das competencias so-
ciais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura ci-
dadá que sensibiliza dos riscos da ciencia e da tecnoloxía e permite formar unha opinión fun-
damentada en feitos e datos reais sobre os problemas relacionados co avance científico e tec-
nolóxico.  

O método científico esixe sentido de iniciativa e espírito emprendedor, xa que, desde a for-
mulación dunha hipótese ata a obtención de conclusións, faise necesaria a elección de recur-
sos, a planificación da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión permanente de re-
sultados. Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por un traballo organizado e con ini-
ciativas propias. 

A elaboración de modelos que representen aspectos da natureza, a observación e a aprecia-
ción da beleza natural e da harmonía dunha paisaxe, etc., son exemplos dalgunhas das habili-
dades plásticas que se empregan no traballo da Bioloxía e Xeoloxía de 1.º de Bacharelato, o 
que contribúe ao desenvolvemento da conciencia e expresións culturais ao fomentar a sen-
sibilidade e a capacidade estética dos alumnos. 
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SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 
 

 

Unidade 1 A natureza básica da vida 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
 
 

1. Identificar os compoñentes da materia viva. 

2. Coñecer as características, propiedades e funcións 
das biomoléculas orgánicas e inorgánicas constitu-
íntes da materia viva. 

3. Identificar cualitativamente algunhas biomolécu-
las. 

4. Coñecer as principais hipóteses acerca da orixe da 
vida. 

 
Comunicación lingüística (Obxectivos 2 e 4) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 
Competencia dixital (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 

B
lo
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e 
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s 
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s:
 c
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Características dos 
seres vivos e os 
niveis de organiza-
ción. 
 
 
 
 

 

 

Os compoñentes 
químicos dos seres 
vivos: Concepto de 
bioelementos e 
biomoléculas inor-
gánicas e orgáni-
cas. 

 
 
 

1. Especificar as ca-
racterísticas que defi-
nen os seres vivos. 
 
 

 

 

 

2. Distinguir bioele-
mento, oligoelemento 
e biomolécula. 

 
 

1.1. Describe as 
características que 
definen os seres 
vivos: funcións de 
nutrición, relación e 
reprodución. 
(Comunicación 
lingüística)  
 
 
 
 
 
2.1. Enumera e clasi-
fica os distintos bioe-
lementos e explica 
as propiedades po-
las que forman parte 
das biomoléculas. 
(Aprender a apren-
der) 

• Recoñece os atributos que 
caracterizan a vida. Acts. 23 e 
24, páx. 19. 

• Describe o medio e as condi-
cións indispensables para que 
se poida desenvolver a vida. 
Act. 23, páx. 21. Act. 33, páx. 
21. Act. 35, páx. 22. 

 
• Recoñece os bioelementos 

que forman parte da materia 
viva. Act. 5, páx. 8 

• Explica o que é un oligoele-
mento. Act. 6, páx. 9 

• Sabe o que son os compostos 
orgánicos e as biomoléculas. 
Act. 7, páx. 9 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* 

DESCRITORES/INDICADO
RES 

B
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e 

1.
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s 
se
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s:
 c
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 fu
nc
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Os enlaces químicos 
e a súa importancia 
en bioloxía. 
 
Estrutura e funcións 
biolóxicas das bio-
moléculas inorgáni-
cas e orgánicas (au-
ga, sales minerais, 
glícidos, lípidos, pro-
teínas e ácidos nu-
cleicos). 
 
 

3. Diferenciar e clasifi-
car os diferentes tipos 
de biomoléculas rela-
cionándoas coas súas 
respectivas funcións 
biolóxicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Distingue as ca-
racterísticas fisicoquí-
micas e propiedades 
das moléculas básicas 
que configuran a es-
trutura celular, desta-
cando a uniformidade 
molecular dos seres 
vivos. 
(Aprender a apren-
der) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Recoñece e xustifica a 
importancia da auga para 
os seres vivos. Act. 9, páx. 
10. 

• Relaciona os enlaces de 
hidróxeno co poder disol-
vente da auga. Act. 8, páx. 
10. 

• Relaciona a concentración 
dos sales disolvidos co 
control da entrada ou saída 
de auga das células me-
diante a ósmose. Acts. 10 
e 11, páx. 11. Act. 27, páx. 
21. 

• Identifica os fenómenos 
que se poden producir nas 
células cando están inmer-
sas en medios con diferen-
tes concentracións. Act. 
28, páx. 21. 

4. Diferenciar cada un 
dos monómeros 
constituíntes das ma-
cromoléculas orgáni-
cas recoñecendo os 
tipos de enlaces que 
se establecen entre 
eles para constituílas. 
 
 

4.1. Identifica cada un 
dos monómeros cons-
tituíntes das macromo-
léculas orgánicas e os 
enlaces que os unen. 
(Aprender a apren-
der) 
 

• Identifica a estrutura dos 
glícidos. Act. 12, páx. 12. 
Act. 30, páx. 21. 

• Recoñece a función que 
desempeñan os distintos 
tipos de glícidos. Act. 13, 
páx. 12. 

• Identifica os distintos tipos 
de lípidos e describe as 
funcións que desempeñan. 
Acts. 14 e 15, páx. 13. 

• Nomea os compoñentes 
básicos de diferentes bio-
moléculas orgánicas e 
identifica os enlaces que 
os configuran. Act. 32, 
páx. 21. Act. 18, páx. 15 

• Describe as características 
das moléculas bipolares. 
Act. 31, páx. 21. 

• Describe a composición 
química, a estrutura e a 
función dos ácidos nuclei-
cos. Act. 21, páx. 17. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 

B
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 5. Recoñecer algu-
nhas macromoléculas 
cuxa forma espacial 
está directamente 
relacionada coa fun-
ción que desempe-
ñan. 
 

5.1.Asocia e pon 
exemplos de biomo-
léculas relacionando 
a función biolóxica 
coa súa estrutura 
tridimensional. 
(Aprender a apren-
der) 

• Pon exemplos e identifica dife-
rentes biomoléculas e relació-
naas coa súa función biolóxica. 
Act. 26, páx. 21. Act. 29, páx. 
21. 

• Relaciona algúns fenómenos e 
funcionalidades coa estrutura 
das proteínas. Acts. 16 e 17, 
páx. 14. 

• Identifica diferentes biomolécu-
las. Acts. 19 e 20, páx. 15. 

B
lo

qu
e 

10
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Metodoloxía cientí-
fica. 

6. Aplicar procede-
mentos básicos da 
metodoloxía científi-
ca. 

6.1. Localiza informa-
ción fiable para sus-
tentar unha investi-
gación. 
(Comunicación lin-
güística e Aprender 
a aprender) 

• Busca información sobre as 
probabilidades de existencia 
de vida extraterrestre. Acts. 34 
e 35, páx. 250. 

Historia da Ciencia. 7. Tomar conciencia 
dos continuos cam-
bios aos que están 
sometidas as teoría 
científicas. 

7.1. Analiza e explica 
experiencias e feitos 
relevantes que cam-
biaron os paradigmas 
científicos. 
(Comunicación lin-
güística e Aprender 
a aprender) 

• Comenta sucesos e experien-
cias determinantes para avan-
zar no coñecemento da orixe 
da vida. Acts. 36 e 37, páx. 
23. 

Uso das Tecnoloxí-
as da Información e 
a Comunicación. 

8. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

8.1. Usa o ordenador 
para afianzar e de-
senvolver o coñece-
mento da área de 
Bioloxía e Xeoloxía. 
(Competencia dixi-
tal) 

• Utiliza as TIC como ferramenta 
de aprendizaxe e autoavalia-
ción. Animacións e activida-
des interactivas en Celmedi-
xital: páxs. 14 e 21. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 2 A organización celular dos seres vivos 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
5. Comprender os postulados da teoría celular. 

6. Afondar no coñecemento da organización celular. 

7. Relacionar os procesos metabólicos cos tipos de 
organización celular procariota e eucariota. 

8. Coñecer as teorías actuais sobre a orixe das pri-
meiras células. 

9. Coñecer os mecanismos de reprodución e división 
celular. 

10. Diferenciar formas acelulares. 

 
Comunicación lingüística (Obxectivos 3, 5 e 6) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
 
Aprender a aprender (Obxectivo 2) 
 
Competencia dixital (Obxectivos 2 e 5) 
 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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A Teoría Celular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelos de organi-
zación celular: cé-
lula procariota e 
eucariota. Célula 
animal e célula ve-
xetal. 
Teoría endosimbió-
tica. 
 
 
 
 
 
 
Células eucarióti-
cas con diferente 
metabolismo  
 

1. Comprender os 
postulados da Teoría 
Celular como princi-
pios comúns a todos 
os seres vivos. 
 
 
 
2. Distinguir unha cé-
lula procariota dunha 
eucariota e unha célu-
la animal dunha vexe-
tal, analizando as súas 
semellanzas e dife-
renzas e establecendo 
a relación evolutiva 
entre as células proca-
riotas e eucariotas. 
 
 
3. Comparar as dife-
renzas estruturais e 
metabólicas entre 
células animais, vexe-
tais e os fungos. 
 
 

1.1. Interpreta a célu-
la como unha unida-
de estrutural, funcio-
nal e xenética dos 
seres vivos. 
 
 
 
 
2.1. Recoñece e 
compara as células 
procariotas e euca-
riotas, animais e 
vexetais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Recoñece as 
diferenzas estrutu-
rais e metabólicas 
entre células ani-
mais, vexetais e os 
fungos. 
(Comunicación 
lingüística) 

• Comprende os principios bási-
cos da teoría celular. Act. 4, 
páx. 25. Acts. 6 e 7, páx. 27. 

• Recoñece e describe os atribu-
tos básicos que fan que unha 
célula se considere a unidade 
mínima vivinte. Act. 10, páx. 
29. Acts. 19 e 20, páx. 37. 

 
• Describe as diferenzas entre 

as células procariotas e euca-
riotas. Act. 9, páx. 29 

• Recoñece algunhas caracterís-
ticas en cloroplastos e mito-
condrias que apoian a teoría 
endosimbiótica. Act. 11, páx. 
33. 

• Identifica as características 
das células eucariotas e proca-
riotas. Act. 26, páx. 41. 

• Diferencia as células autótro-
fas das heterótrofas en función 
de como obteñen os nutrientes 
orgánicos. Act. 16, páx. 35. 

• Recoñece e explica diferentes 
mecanismos de obtención de 
enerxía. Act. 14, páx. 34. 
Acts. 28 e 30, páx. 41. 

• Sabe o que é o ATP e para 
que o utilizan as células. Act. 
15, páx. 35. Act. 17, páx. 36. 

• Identifica diferentes procesos 
metabólicos celulares. Act. 18, 
páx. 36. Act. 29, páx. 41. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* 

DESCRITORES/ 
INDICADORES 
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Estrutura e función 
dos orgánulos celu-
lares. 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación e obser-
vación de mostras 
microscópicas celu-
lares. 
 
 
 
 
 
O ciclo celular. A 
división celular. A 
Mitose. 
 
 
 
 
Formas acelulares: 
os virus. 
 
 
 

4. Identificar os orgá-
nulos celulares descri-
bindo a súa estrutura e 
función. 
 
 
 
 
 
 
5. Realizar observa-
cións ao microscopio 
óptico e interpretar 
imaxes de microscopía 
electrónica.  
 
 
 

4.1. Representa e 
recoñece esquemas 
dos orgánulos celula-
res asociando cada 
orgánulo coa súa fun-
ción ou funcións. 
(Aprender a apren-
der) 
 
5.1. Recoñece e no-
mea mediante 
microfotografías ou 
preparacións micros-
cópicas células ani-
mais e vexetais ou os 
seus orgánulos. 
(Aprender a aprender 
e Competencia dixi-
tal) 

• Identifica estruturas e or-
gánulos celulares e rela-
ciónaos coa súa función. 
Act. 25, páx. 40. Act. 27, 
páx. 41. 

 
 
 
 
 
• Interpreta imaxes obtidas 

con microscopia óptica e 
electrónica. Act. 8, páx. 28. 
Act. 21, páx. 39. Act. 24, 
páx. 40. 

6. Recoñecer as fases 
da mitose. 
 
 
 
 
 
 

6.1. Describe os acon-
tecementos fundamen-
tais en cada unha das 
fases da mitose. 
(Comunicación lingü-
ística e Competencia 
dixital) 
 

• Identifica e describe as 
fases da mitose. Acts. 21 e 
22, páx. 39. Act. 31, páx. 
41. 

7. Coñecer as estrutu-
ras doutros tipos de 
organizacións non 
celulares. 

7.1. Recoñece e expli-
ca a estrutura dos 
virus. 
(Comunicación lingü-
ística) 

• Recoñece as característi-
cas dos virus e explica por 
que non se consideran cé-
lulas. Acts. 12 e 13, páx. 
33. 
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Metodoloxía científi-
ca.  

8. Aplicar procede-
mentos básicos da 
metodoloxía científica. 

8.1. Recoñece os pro-
cedementos comúns a 
todas as investiga-
cións científicas. 
(Comunicación lingü-
ística e Aprender a 
aprender) 

• Describe o papel que de-
sempeña a busca de infor-
mación nunha investiga-
ción. Act. 33a, páx. 43. 

• Diferencia as maneiras de 
contrastar unha hipótese, 
por observación ou por ex-
perimentación. Act. 33b, 
páx. 43. 

Uso das Tecnoloxías 
da Información e a 
Comunicación. 

9. Utilizar o ordenador 
para afianzar e autoa-
valiar os contidos tra-
ballados na unidade. 

9.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferra-
menta de aprendizaxe e 
autoavaliación. Anima-
cións e actividades inte-
ractivas en Celmedixital: 
páxs. 39 e 41. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 3 A organización pluricelular dos seres vivos 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
11. Comprender que a diferenciación celular é o prin-

cipio básico da organización pluricelular. 

12. Diferenciar as características básicas dos distintos 
tecidos animais e vexetais. 

13. Comprender a necesidade de que exista un medio 
interno nos organismos pluricelulares. 

14. Coñecer os diferentes niveis de organización dos 
seres vivos pluricelulares. 

15. Recoñecer os límites que ten a ciencia. 

 
Comunicación lingüística (Obxectivo 5 ) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 2 e 4) 
 
Competencia dixital (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Concepto de teci-
do, órgano, aparato 
e sistema. 
 
 
 
As células nai. 
 

1. Diferenciar os dis-
tintos niveis de organi-
zación celular interpre-
tando como se chega 
ao nivel tisular e valo-
rando a vantaxe evolu-
tiva deste nivel. 

1.1. Identifica os 
distintos niveis de 
organización celular 
e determina as van-
taxes do nivel tisular 
para os seres pluri-
celulares. 
(Aprender a apren-
der) 

• Comprende as vantaxes da 
pluricelularidade fronte á uni-
celularidade. Act. 5, páx. 46. 
Act. 6, páx. 47. 

• Describe o concepto de dife-
renciación celular. Act. 7, páx. 
47. 

• Recoñece a función e impor-
tancia das células nai. Act. 28, 
páx. 58. Act. 35, páx. 59. 

• Describe as esixencias que 
implica unha organización plu-
ricelular: a existencia dun me-
dio interno e mecanismos de 
homeostase. Acts. 23 e 24, 
páx. 56. 

• Describe e identifica algún dos 
sistemas reguladores do medio 
interno. Act. 22, páx. 56. Act. 
34, páx. 59. 

• Define as propiedades emer-
xentes e é capaz de nomear 
algunha asociada ao nivel ce-
lular. Acts. 25 e 26, páx. 57. 

• Identifica diferentes niveles de 
organización nos seres vivos 
pluricelulares e pon exemplos 
deles. Act. 29, páx. 59. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* 

DESCRITORES/INDICADO
RES 
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Principais tecidos 
vexetais: estrutura e 
función. 
 
 
 
Principais tecidos 
animais: estrutura e 
función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observacións mi-
croscópicas de teci-
dos animais e vexe-
tais. 

2. Recoñecer a estru-
tura e composición 
dos tecidos animais e 
vexetais relacionándo-
os coas funcións que 
realizan e mediante a 
observación de mos-
tras ou imaxes de 
microscopía, tomadas 
persoalmente ou a 
través de buscas en 
bibliografía ou en in-
ternet.  
 

2.1. Relaciona tecidos 
animais e/ou vexetais 
coas súas células 
características, aso-
ciando a cada unha 
delas a función que 
realiza. 
 (Competencia dixital 
e aprender a apren-
der)  
 

• Recoñece distintos tipos de 
tecidos vexetais, diferencia 
a súa estrutura e describe 
a súa función. Acts. 8-10, 
páx. 49. Act. 30, páx. 59. 

• Relaciona os tecidos ani-
mais coas súas células ca-
racterísticas e asóciaas á 
función que realizan. Act. 
11, páx. 51. 

• Recoñece distintos tipos de 
tecidos animais, diferencia 
a súa estrutura e describe 
a súa función. Acts. 12-14, 
páx. 51. Acts. 15-18, páx. 
53. 

• Relaciona os distintos tipos 
celulares con diferentes 
tecidos, localízaos e des-
cribe a súa función. Act. 
17, páx. 53. Act. 32, páx. 
59. 

3. Asociar imaxes 
microscópicas co teci-
do ao que pertencen. 
 
 
 
 

3.1. Relaciona imaxes 
microscópicas co teci-
do ao que pertencen 
(Aprender a apren-
der) 
 

• Identifica tecidos animais e 
vexetais a través de imaxes 
e microfotografías e é ca-
paz de describir os tipos 
celulares e as estruturas 
que os caracterizan. Acts. 
30, 31, 33, páx. 59 
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Metodoloxía científi-
ca. 

4. Recoñecer os lími-
tes que ten a ciencia. 

4.1. Recoñece os lími-
tes que ten a ciencia e 
diferencia os feitos das 
crenzas. 
(Comunicación lingü-
ística e Aprender a 
aprender) 

• Investiga sobre os límites 
que ten a ciencia ou a in-
fluencia da ética ou a reli-
xión no progreso científico. 
Acts. 36-39, páx. 60. 
 

Historia da Ciencia. 5. Tomar conciencia 
dos continuos cambios 
aos que están someti-
das as teorías científi-
cas. 

5.1. Analiza e explica 
experiencias e feitos 
relevantes que cam-
biaron os paradigmas 
científicos. 
(Comunicación lingü-
ística e Aprender a 
aprender) 

• Comenta sucesos e expe-
riencias determinantes para 
avanzar no coñecemento 
da orixe e evolución dos 
seres vivos Acts. 40 e 41, 
páx. 61. 

Uso das Tecnoloxías 
da Información e a 
Comunicación. 

6. Utilizar o ordenador 
para afianzar e autoa-
valiar os contidos tra-
ballados na unidade. 

6.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferra-
menta de aprendizaxe e 
autoavaliación. activida-
des interactivas en Cel-
medixital: páx. 59. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 4 A biodiversidade: orixe e conservación 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

 
16. Afondar no concepto de biodiversidade, a súa 

conservación e importancia. 
17. Coñecer as dimensións xenética e ecolóxica da 

biodiversidade. 
18. Identificar os factores que inflúen na distribución 

dos seres vivos. 
19. Recoñecer as grandes zona bioxeográficas e os 

principais biomas no mundo e en España. 
 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1 e 3) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
Conciencia e expresións culturais (Obxectivos 1 e 4) 
 
Competencia Social e cívica (Obxectivo 1) 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivo 
1) 
 
Competencia dixital (Obxectivos1, 2, 3 e 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Concepto de biodi-
versidade. Índices 
de biodiversidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Definir o concepto 
de biodiversidade e 
coñecer os principais 
índices de cálculo de 
diversidade biolóxica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Relacionar a biodi-
versidade co proceso 
evolutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Coñece o 
concepto de biodi-
versidade e relacio-
na este concepto 
coa variedade e 
abundancia de es-
pecies. 
1.2. Resolve 
problemas de cálcu-
lo de índices de di-
versidade biolóxica. 
(Aprender a apren-
der) 
 
2.1. Relaciona a 
biodiversidade co 
proceso de forma-
ción de especies 
mediante cambios 
evolutivos. 
(Aprender a apren-
der) 
2.2. Identifica o pro-
ceso de selección 
natural e a variabili-
dade individual como 
factores clave no 
aumento de biodi-
versidade. 
(Aprender a apren-
der) 

• Coñece o concepto de biodi-
versidade. Acts. 2 e 3, páx. 
63. 

• Recoñece a diversidade de 
especies entre os artrópodos. 
Acts. 1 e 4, páx. 63. 

• Advirte a importancia da varia-
bilidade xenética para o man-
temento da biodiversidade. 
Act. 5. Páx. 64. Act. 34, páx. 
81. 

• Utiliza o índice de Simpson 
para facer cálculos sobre di-
versidade. Como calcular a 
diversidade de especies, 
páx. 65. Acts. 6 e 7, páx. 65. 
Act. 29, páx. 80. 

• Identifica a biodiversidade 
específica e recoñece a dificul-
tade para valorar a diversidade 
de especies dun ecosistema. 
Act. 28, páx. 80. 

• Recoñece os mecanismos de 
evolución das especies. Act. 8, 
páx. 66. Acts. 9 e 10, páx. 68. 

• Identifica procesos evolutivos 
promovidos pola selección na-
tural. Act. 14, páx. 70. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* 

DESCRITORES/ 
INDICADORES 
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Proceso de espe-
ciación. Concepto 
de endemismo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores que inflú-
en na distribución 
dos seres vivos: 
xeolóxicos e bioló-
xicos. 
 
 
 
 
 

3.Describir o proceso 
de especiación e 
enumerar os factores 
que o condicionan. 
 
 
 
 
 
4. Coñecer a impor-
tancia das illas como 
lugares que contribú-
en á biodiversidade e 
á evolución das espe-
cies. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Definir o concepto 
de endemismo e co-
ñecer os principais 
endemismos da flora 
e a fauna españolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Valorar a importan-
cia da latitude, a alti-
tude e outros factores 
xeográficos na distri-
bución das especies. 
 
 
 

3.1. Enumera as fases 
da especiación. 
3.2. Identifica os facto-
res que favorecen a 
especiación. 
 
 
4.1. Enumera os fac-
tores que favorecen a 
especiación nas illas. 
4.2. Recoñece a im-
portancia das illas no 
mantemento da biodi-
versidade. 
(Conciencia e expre-
sións culturais) 
 
5.1. Define o concepto 
de endemismo ou 
especie endémica. 
(Competencia lingü-
ística) 
5.2. Identifica os prin-
cipais endemismos de 
plantas e animais en 
España. 
(Conciencia e expre-
sións culturais) 
 
6.1. Relaciona a lati-
tude, a altitude, a con-
tinentalidade, a insula-
ridade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas 
coa distribución das 
especies. 
(Aprender a apren-
der) 

• Diferencia os conceptos de 
adaptación e aclimatación. 
Act. 16, páx. 71. Act. 33, páx. 
81. 

• Explica como a selección na-
tural inflúe na adaptación das 
especies. Act. 15, páx. 71.  

 
• Recoñece e aplica distintas 

posibilidades que poden dar 
lugar ao proceso de especia-
ción. Acts. 11-13, páx. 69. 

• Aplica o modelo xeral de es-
peciación para explicar a apa-
rición ou non de novas espe-
cies. Act. 32, páx. 81. 

• Xustifica a evolución dunha 
poboación por un proceso de 
selección natural. Acts. 36 e 
37, páx. 82. 

• Formula hipóteses para expli-
car a posible evolución dunha 
especie distribuída en diferen-
tes illas. Act. 11, páx. 69. 

 
 
• Explica por que abundan os 

endemismos nas illas. Act. 18, 
páx. 73. 

• Investiga e describe as espe-
cies endémicas no territorio 
español. Act. 35a, páx. 81. 

 
 
 
 
 
• Identifica as áreas de distribu-

ción dalgunhas especies. Act. 
17, páx. 73 

• Describe os factores dos que 
depende a capacidade dunha 
especie para distribuírse xeo-
graficamente. Act. 19, páx. 
73. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* 

DESCRITORES/ 
INDICADORES 
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As grandes zonas 
bioxeográficas. 
 
 
 
Padróns de distri-
bución: os princi-
pais biomas. 
 
 
 
Rexións bioxeográ-
ficas de España. 
 
 
 
 

7.  Situar as grandes 
zonas bioxeográficas 
e os principais bio-
mas. 
 
 
 
 
 
8. Relacionar as 
zonas bioxeográficas 
coas principais va-
riables climáticas. 
 
 
 
 
 
9. Interpretar mapas 
bioxeográficos e 
determinar as forma-
cións vexetais co-
rrespondentes. 
 
 
10. Recoñecer a 
importancia bioxeo-
gráfica da Península 
Ibérica no mante-
mento da biodiversi-
dade. 

7.1. Identifica os grandes 
biomas e sitúa sobre o 
mapa as principais zonas 
bioxeográficas. 
7.2. Diferencia os principais 
biomas e ecosistemas te-
rrestres e mariños. 
8.1. Recoñece e explica a 
influencia do clima na dis-
tribución de biomas, eco-
sistemas e especies. 
(Comunicación lingüísti-
ca) 
8.2. Identifica as principais 
variables climáticas que 
inflúen na distribución dos 
grandes biomas. 
9.1. Interpreta mapas bio-
xeográficos e de vexeta-
ción. 
(Aprender a aprender) 
9.2. Asocia e relaciona as 
principais formacións vexe-
tais cos biomas correspon-
dentes. 
10.1. Sitúa a Península 
Ibérica e recoñece a súa 
situación entre dúas áreas 
bioxeográficas diferentes. 
(Aprender a aprender) 
10.2. Recoñece a impor-
tancia da Península Ibérica 
como mosaico de ecosis-
temas. 
 (Conciencia e expresións 
culturais e Aprender a 
aprender) 
10.3. Enumera os princi-
pais ecosistemas da Pe-
nínsula Ibérica e as súas 
especies máis representa-
tivas. 
 

• Interpreta diagramas que 
mostran a relación entre o 
clima e os tipos de forma-
ción vexetal. Act. 22a, 
páx. 76. 

• Identifica as característi-
cas que definen un bioma 
determinado e recoñece 
as diferenzas que poden 
existir entre distintas loca-
lizacións xeográficas do 
mesmo bioma. Act. 22b, 
páx. 76. 

• Recoñece os criterios 
polos que o medio mariño 
se divide en zonas a se-
mellanza da división en 
biomas que se fai na te-
rra. Act. 30, páx. 81. 

 
• Identifica o piso bioclimá-

tico dunha rexión polo 
seu índice de termicidade 
e describe as formacións 
vexetais que lle corres-
ponden. Act. 21, páx. 75. 

• Identifica as zonas bioxe-
ográficas de España e os 
pisos bioclimáticos e de 
vexetación mediante a 
interpretación de cliseries. 
Como interpretar unha 
cliserie, páx. 75. Act. 20, 
páx. 75. Act. 31, páx. 81. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* 

DESCRITORES/ 
INDICADORES 
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A conservación da 
biodiversidade. 
 
 
O factor antrópico 
na conservación da 
biodiversidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Coñecer as apli-
cacións da biodiver-
sidade en campos 
como a saúde, a me-
dicina, a alimentación 
e a industria. 
 
 
 
 
 
 
 
12. Coñecer as prin-
cipais causas de per-
da de biodiversidade, 
así como e as amea-
zas máis importantes 
para a extinción de 
especies. 
 
 
 
 
13. Enumerar as 
principais causas de 
orixe antrópica que 
alteran a biodiversi-
dade. 
 
 
 
 
 

11.1. Enumera e valo-
ra as vantaxes que se 
derivan do mantemen-
to da biodiversidade 
para o ser humano. 
11.2. Sinala algunhas 
aplicacións da biodi-
versidade en campos 
como a saúde, a me-
dicina, a alimentación 
e a industria. 
(Social e cívica) 
12.1. Enumera as 
principais causas de 
perda de biodiversi-
dade. 
12.2. Coñece e expli-
ca as principais ame-
azas das especies e 
que fomentan a súa 
extinción. 
(Comunicación lin-
güística) 
13.1. Enumera as 
principais causas de 
perda de biodiversi-
dade derivadas das 
actividades humanas. 
(Social e cívica) 
13.2. Indica as princi-
pais medidas que 
reducen a perda de 
biodiversidade. 
 (Social e cívica) 
 

• Analiza as principais causas 
de perigo de extinción das es-
pecies. Act. 22, páx. 78. 

• Identifica os factores máis 
importantes no declive das 
especies terrestres e acuáti-
cas. Act. 23b e c, páx. 78. 

• Enumera posibles servizos e 
medidas de conservación para 
diferentes ecosistemas. Act. 
24, páx. 79. 

• Recoñece algunhas áreas de 
España como puntos quentes 
de diversidade biolóxica. Act. 
25, páx. 79. 

• Recoñece as principais estra-
texias de conservación e ana-
liza a súa eficacia. Act. 26, 
páx. 79. 

• Investiga sobre as especies en 
perigo de extinción no territorio 
español. Act. 35b, páx. 81. 
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Unidade 5 A clasificación dos seres vivos 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
20. Coñecer a dimensión taxonómica da biodiversida-

de. 

21. Desenvolver os procedementos de clasificación 
das especies. 

22. Describir as principais características diferenciais 
dos cinco reinos. 

23. Recoñecer a permanente evolución na clasifica-
ción das especies. 

 
Comunicación lingüística (Obxectivo 3) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2 e 4) 
 
Competencia dixital (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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4.
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A clasificación 
e a nomencla-
tura dos gru-
pos principais 
de seres vivos. 
 
 

1. Coñecer os grandes 
grupos taxonómicos 
de seres vivos. 
 

1.1. Identifica os 
grandes grupos ta-
xonómicos dos seres 
vivos.  
(Aprender a apren-
der) 
 
1.2.Aprecia o reino 
vexetal como desen-
cadeante da biodi-
versidade. 
(Social e cívica) 
 
 

• Recoñece a utilidade da nomencla-
tura binomial. Act. 1, páx. 85. 

• Identifica diferentes criterios e sis-
temas de clasificación. Acts. 4 e 6. 
páx. 87. 

• Enumera as diferentes categorías 
taxonómicas e ordénaas xerarqui-
camente. Act. 5, páx. 87. 

• Coñece o significado dos termos 
que utiliza a nomenclatura linneana 
e é capaz de establecer relacións 
de semellanza a partir destes no-
mes. Act. 27, páx. 98. 

• Establece os momentos en que se 
produciu a aparición dos distintos 
grupos de plantas e fai conxecturas 
sobre a actual dominancia das an-
xiospermas. Act. 14, páx. 92. 

• Describe as características que ten 
un ser vivo en función do grupo no 
que se inscribe. Act. 28, páx. 98. 

Evolución da 
taxonomía. De 
cinco reinos a 
tres dominios. 
 

2. Interpretar os siste-
mas de clasificación e 
nomenclatura dos 
seres vivos. 
 

2.1. Coñece e utiliza 
claves dicotómicas 
ou outros medios 
para a identificación 
e clasificación de 
diferentes especies 
de animais e plantas. 
(Aprender a apren-
der) 

• Recoñece a evolución no coñece-
mento das relacións entre seres 
vivos e os cambios que isto implica 
nos sistemas de clasificación. Act. 
10, páx. 90.  

• Interpreta, completa e constrúe  
árbores filoxenéticas. Act. 11, páx. 
90. Acts. 12 e 13, páx. 91. Act. 20, 
páx. 95. Acts. 24 e 25, páx. 97. 
Acts. 29, 30, 32, 34c, páx. 99. 

• Constrúe unha clave dicotómica 
para identificar artrópodos. Act. 31, 
páx. 99. 

• Utiliza unha clave dicotómica para 
identificar plantas. Act. 33, páx. 99. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Evolución da 
taxonomía. De 
cinco reinos a 
tres dominios. 
 

3. Coñecer as carac-
terísticas dos tres 
dominios e os cinco 
reinos nos que se 
clasifican os seres 
vivos. 
 

3.1. Recoñece os tres 
dominios e os cinco 
reinos nos que se 
agrupan os seres vi-
vos. 
3.2. Enumera as ca-
racterísticas de cada 
un dos dominios e dos 
reinos nos que se 
clasifican os seres 
vivos. 
 

• Recoñece os criterios utilizados 
para facer as divisións en reinos e 
dominios. Act. 8. Páx. 89. 

• Analiza as relacións existentes 
entre distintos organismos. Acts. 
7 e 9, páx. 89. 

• Recoñece o paso das plantas do 
medio acuático ao terrestre des-
cribindo algunha das súas adap-
tacións. Acts. 15 e 16, páx. 93. 

• Enumera as principais caracterís-
ticas das anxiospermas e as xim-
nospermas. Act. 17, páx. 93. 

• Aplica algún dos criterios de clasi-
ficación dos principais taxóns 
animais. Act. 18, páx. 95. 

• Describe e diferencia as caracte-
rísticas dalgúns dos principais ta-
xóns animais. Act. 19, páx. 95. 
Act. 23, páx. 97. Act. 34, páx. 
99. 

• Describe e compara o plan corpo-
ral dalgúns animais. Act. 21, páx. 
96. Act. 22, páx. 97. 
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Interpretación de 
información de 
carácter científi-
co. 

4. Identificar seres 
vivos mediante cla-
ves dicotómicas. 

4.1. Utiliza claves dico-
tómicas para identifi-
car organismos 
(Aprender a apren-
der) 

• Identifica plantas utilizando unha 
clave dicotómica. Act. 35 e 37, 
páx. 100 

• Describe características de plan-
tas a partir dunha clave dicotómi-
ca. Act. 36, páx. 100 
 

Relación da 
Ciencia coa tec-
noloxía e a so-
ciedade. 
 
Características 
básicas da me-
todoloxía cientí-
fica. 

5. Xustificar a in-
fluencia da ciencia 
nas actividades hu-
manas, realizar as 
tarefas académicas 
ou da vida cotiá con 
rigor e tomar deci-
sións fundamentadas 
ante actuacións rela-
cionadas coa ciencia 
e a tecnoloxía. 

5.1. Analiza e explica 
experiencias e feitos 
relevantes para a 
ciencia e a tecnoloxía. 
(Comunicación lingü-
ística e Aprender a 
aprender) 

• Valora as consecuencias que 
pode ter un descubrimento cientí-
fico. Act. 38, páx. 101. 

• Valora o rigor co que se levou a 
cabo un traballo experimental 
Act. 39, páx. 101. 

• Busca e selecciona información 
sobre temas científicos. Act. 40, 
páx. 101. 

Uso das Tecno-
loxías da Infor-
mación e a Co-
municación. 

6. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

6.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación. Ac-
tividades interactivas en Cel-
medixital: páx. 59. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 6 A nutrición nas plantas 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
24. Identificar e describir os intercambios de materia 

e enerxía co medio que se producen durante o 
proceso de nutrición das plantas. 

25. Coñecer e describir os mecanismos de incorpora-
ción dos nutrientes inorgánicos. 

26. Coñecer os procedementos de transporte do zu-
me bruto e o elaborado. 

27. Comprender os procesos que interveñen na foto-
síntese e a importancia biolóxica que ten. 

 
Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
Aprender a aprender (Obxectivo 4) 
 
Social e cívica (Obxectivo 4) 
 
Competencia dixital (Obxectivos1, 2, 3 e 4) 
 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Funcións vitais 
nos organis-
mos pluricelu-
lares 

1. Recoñecer os prin-
cipais procesos e es-
truturas ligados á nu-
trición dos organismos 
pluricelulares 

1.1. Identifica proce-
sos e estruturas rela-
cionados coas fun-
cións vitais. 

• Identifica estruturas relacionadas 
coa nutrición, a relación e a re-
produción dalgúns organismos 
pluricelulares. Act. 4, páx. 108. 

• Identifica o tipo de nutrición que 
teñen as células dalgúns orga-
nismos pluricelulares. Act. 5, páx. 
109. 

• Compara o metabolismo vexetal e 
o animal e argumenta o porqué 
das diferenzas encontradas. Act. 
25, páx. 119. 

Función de 
nutrición nas 
plantas.  
 
Proceso 
de obtención 
dos nutrientes.  
 
Transporte do 
zume bruto e 
elaborado.  
 

2. Describir como se 
realiza a absorción de 
auga e sales minerais. 
 
 
 
 
3. Coñecer a composi-
ción do zume bruto e 
os seus mecanismos 
de transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Describe os pro-
cesos de absorción da 
auga e os sales mine-
rais. 
(Comunicación lingü-
ística)  
 
 
3.1. Coñece e explica 
a composición do zu-
me bruto e os seus 
mecanismos de trans-
porte. 
(Comunicación lingü-
ística)  
 
 
 

• Xustifica o tamaño dos musgos e 
a súa adaptación á escaseza de 
auga. Act. 6, páx. 110. 

• Diferencia e xustifica como se 
produce o intercambio de subs-
tancias entre as células nos mus-
gos e noutras plantas. Act. 23, 
páx. 119. 

• Identifica o mecanismo de ascen-
so da auga desde as raíces. Act. 
13, páx. 114. 

• Recoñece os mecanismos de 
transporte da auga e os sales mi-
nerais. Act. 14, páx. 114. 

• Deduce os efectos que a concen-
tración de sales dentro ou fóra da 
célula pode ter para a incorpora-
ción de auga nas raíces. Act. 15, 
páx. 114. 

• Identifica as estruturas que se 
poden encontrar na raíz. Act. 31, 
páx. 122. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Función de nu-
trición nas plan-
tas.  
 
Proceso 
de obtención 
dos nutrientes.  
 
Transporte do 
zume bruto e 
elaborado.  
 

4. Explicar os proce-
sos de transpiración, 
intercambio de gases 
e gutación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Coñecer a compo-
sición do zume ela-
borado e os seus 
mecanismos de 
transporte. 

4.1. Describe os pro-
cesos de transpira-
ción, intercambio de 
gases e gutación. 
(Comunicación lingü-
ística) 
 
4.2. Analiza a influen-
cia de factores como a 
temperatura nos pro-
cesos de transpiración 
e intercambio de ga-
ses. 
 
 
5.1. Explica a compo-
sición do zume elabo-
rado e razoa os seus 
mecanismos de trans-
porte. 

• Explica o funcionamento e a fun-
ción dos estomas. Act. 7, páx. 
11. 

• Identifica os órganos e estruturas 
relacionados coa captación de luz 
e o intercambio de gases. Act. 8, 
páx. 111. 

• Coñece a estrutura dunha folla e 
relaciónaa coa súa función. Acts. 
17-19, páx. 116. Act. 30, páx. 
122. 

• Recoñece a contribución da 
transpiración ao ascenso do zu-
me bruto e cando este proceso 
pode resultar pouco adecuado 
pola influencia da temperatura. 
Act. 9, páx. 112. 

• Identifica a posición dos estomas 
nas follas como unha adaptación 
para evitar a perda de auga. Act. 
37, páx. 123. 

• Recoñece o mecanismo de trans-
porte do zume elaborado. Act. 
10, páx. 113. 

• Identifica os vasos polos que se 
moven o zume bruto e o zume 
elaborado e a composición de 
ambos. Act. 11, páx. 113. 

• Explica as diferenzas entre o 
zume bruto e o zume elaborado. 
Act. 12, páx. 113. 

• Recoñece a composición e fun-
ción do zume elaborado. Act. 36, 
páx. 123. 

• Relaciona as partes das que 
consta un talo primario e un se-
cundario coa súa función. Act. 
16, páx. 115. 

• Diferencia as estruturas que co-
rresponden ao crecemento prima-
rio e secundario dun talo. Act. 33, 
páx. 123. 

• Relaciona a estrutura que pode 
mostrar un talo secundario coas 
condicións climáticas do medio no 
que se desenvolveu. Act. 35, 
páx. 123. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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A fotosíntese. 
 

6. Comprender as 
fases da fotosíntese, 
os factores que a 
afectan e a súa im-
portancia 
biolóxica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. Detalla os princi-
pais feitos que ocorren 
durante cada unha das 
fases da fotosíntese 
asociándoos aos or-
gánulos onde se pro-
ducen. 
 
6.2. Analiza os efectos 
sobre a fotosíntese de 
diferentes factores 
(luz, CO2, temperatu-
ra…). 
(Aprender a apren-
der) 
 
6.3. Argumenta e pre-
cisa a importancia da 
fotosíntese como pro-
ceso de biosíntese 
imprescindible para o 
mantemento da vida 
na Terra. 
(Social e cívica) 
 

• Analiza os factores (CO2, luz e 
temperatura) que inflúen no ren-
demento fotosintético dunha plan-
ta: Sección A ciencia e os seus 
métodos, páx. 117. Acts. 20 e 
21, páx. 117. 

• Diferencia os procesos que teñen 
lugar durante a fase escura e a 
luminosa da fotosíntese e reco-
ñece as consecuencias para o 
resto dos seres vivos. Act. 32, 
páx. 123. 

• Recoñece os ecosistemas máis 
produtivos en función da súa ca-
pacidade para converter o carbo-
no inorgánico en materia orgánica 
Act. 28a páx. 121. 

• Recoñece a importancia dos bos-
ques e os efectos que tería a súa 
redución ou desaparición. Act. 
28b, páx. 21. 

• Diferencia a produtividade dos 
ecosistemas terrestres e acuáti-
cos. Act. 28c, páx. 121. 

A excreción nas 
plantas. 

7. Explicar a función 
de excreción en ve-
xetais 
e as substancias 
producidas polos 
tecidos secretores. 

7.1. Recoñece algún 
exemplo de excreción 
en vexetais. 
(Aprender a apren-
der) 
7.2. Relaciona os teci-
dos secretores e as 
substancias que pro-
ducen indicando algún 
exemplo. 

• Calcula o balance neto gasoso do 
metabolismo dunha planta. Act. 
22, páx. 118. 

• Recoñece os gases que se libe-
ran durante a actividade dunha 
planta de día e de noite. Act. 22, 
páx. 118. 

 

Adaptacións dos 
vexetais ao me-
dio. 

8. Recoñecer as 
adaptacións máis 
características dos 
vexetais aos diferen-
tes medios nos que 
habitan 

8.1. Recoñece adap-
tacións nutricionais 
nas plantas. 

• Identifica o interese que ten a 
formación de nódulos radicais nas 
leguminosas. Act. 26, páx. 120. 
Act. 34, páx. 123. 

• Diferencia as adaptacións nutri-
cionais que mostran as plantas 
baseándose nas relacións de pa-
rasitismo, simbiose e predación. 
Act. 27, páx. 120. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Aplicacións e 
experiencias 
prácticas. 
 
O coñecemento 
científico como 
actividade hu-
mana en conti-
nua evolución e 
revisión. 
 
Contribución da 
ciencia á mellora 
da calidade de 
vida. 

9. Buscar e seleccio-
nar información so-
bre temas científicos 
de forma contrastada 
en distintos medios. 
 
10. Tomar concien-
cia de como evolu-
ciona o coñecemento 
científico e da súa 
influencia na mellora 
na calidade de vida. 

9.1. Busca información 
sobre métodos alter-
nativos de cultivos e 
opina sobre o impacto 
que poderían ter no 
futuro. 
 
10.1. Analiza e explica 
experiencias e feitos 
relevantes para o co-
ñecemento da nutri-
ción vexetal. 
 

• Investigar sobre a agricultura 
hidropónica. Act. 38, páx. 123. 

• Identifica todas as variables que 
interveñen no proceso da fotosín-
tese. Sección Experiencias que 
cambiaron o mundo, páx. 125. 

• Deseña un experimento para 
demostrar a orixe do osíxeno ga-
soso. Acts. 43 e 44, páx. 125. 

Aplicación de 
procedementos 
experimentais, 
control de varia-
bles, toma e 
representación 
de datos, análise 
e interpretación 
destes. 

11. Deseñar e reali-
zar traballos experi-
mentais aplicando 
destrezas do traballo 
científico (control de 
variables, rexistro 
sistemático de ob-
servacións e resulta-
dos, etc.). 
 

11.1. Aplica a identifi-
cación e control de 
variables para contras-
tar a validez dunha 
hipótese. 
(Aprender a apren-
der) 
11.2. Realiza expe-
riencias que demos-
tren a intervención de 
determinados factores 
no funcionamento das 
plantas.  
(Aprender a apren-
der) 

• Analiza as variables consideradas 
para confirmar unha hipótese. 
Sección A ciencia e os seus 
métodos, páx. 124. Acts. 39 e 
40, páx. 124. 

• Deseña unha experiencia para 
comprobar a influencia das horas 
de luz na caída da folla. Identifica 
as variables implicadas. Act. 41, 
páx. 124. 

Uso das Tecno-
loxías da Infor-
mación e a Co-
municación. 

12. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

12.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación. ac-
tividades interactivas en Cel-
medixital: páxs. 111 e 123. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 7 A nutrición en animais I: respiración e dixestión 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

28. Analizar o concepto de nutrición animal. 

29. Coñecer como se produce a respiración nos distin-

tos grupos de animais. 

30. Coñecer a estrutura e o funcionamento dos princi-

pais modelos de aparatos dixestivos dos animais. 

31. Recoñecer e analizar as principais adaptacións es-

truturais e funcionais dos sistemas respiratorio e 

dixestivo. 

 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Competencia dixital (Obxectivos 2, 3 e 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Funcións de 
nutrición nos 
animais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aparato respi-
ratorio. Estru-
tura e función.  
 
O transporte 
de gases e a 
respiración. 
 
 

1. Comprender e dis-
criminar os conceptos 
de nutrición heterótrofa 
e de alimentación. 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. Distinguir respiración 
celular de respiración 
(ventilación, intercam-
bio gasoso). 
 

 

 

 

 

1.1. Argumenta as 
diferenzas máis signi-
ficativas entre os con-
ceptos de nutrición e 
alimentación. 
(Comunicación lingü-
ística e Aprender a 
aprender) 
 
1.2. Coñece as carac-
terísticas da nutrición 
heterótrofa, distinguin-
do os tipos principais. 
(Aprender a apren-
der) 
 
 
2.1. Diferencia respi-
ración celular e respi-
ración, explicando o 
significado biolóxico 
da respiración celular. 
(Comunicación lingü-
ística e Aprender a 
aprender) 

• Recoñece, no marco da nutri-
ción, as funcións que teñen os 
sistemas respiratorio, dixestivo e 
excretor. Act. 5, páx. 128. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Recoñece o significado de respi-

ración celular e aplícao para dife-
rencialo da fermentación. Act. 4, 
páx. 128. 

• Recoñece o intercambio gasoso 
que se leva a cabo durante a 
respiración analizando a presión 
parcial dos gases en diferentes 
situacións. Act. 6, páx. 129. Act. 
30, páx. 142. 

• Explica os cambios, en termos 
de intercambio gasoso, que se 
producen durante o proceso de 
ventilación pulmonar. Act. 7, 
páx. 129. 
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Adaptacións es-
truturais e fun-
cionais do apara-
to respiratorio 
aos ambientes 
acuáticos e te-
rrestres. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Coñecer os distintos 
tipos de aparatos respi-
ratorios e o seu funcio-
namento en invertebra-
dos e vertebrados. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Recoñecer as adap-
tacións máis caracterís-
ticas dos aparatos res-
piratorios dos animais 
aos diferentes medios 
nos que habitan. 

 

3. 1. Asocia os 
diferentes aparatos 
respiratorios e o 
seu funcionamento 
cos grupos aos que 
pertencen, recoñe-
céndoos en repre-
sentacións esque-
máticas. 
(Aprender a 
aprender e com-
petencia dixital) 
 
4.1. Recoñece 
adaptacións dos 
aparatos respirato-
rios aos diferentes 
medios e explica as 
súas vantaxes e 
inconvenientes. 
(Aprender a 
aprender e Comu-
nicación lingüísti-
ca) 

• Identifica especies de moluscos, 
anélidos e crustáceos con bran-
quias externas. Act. 8, páx. 130. 

• Explica as vantaxes que o mo-
vemento achega ás medusas 
fronte aos pólipos en relación 
coa respiración no medio acuáti-
co. Act. 9, páx. 130. 

• Recoñece adaptacións estrutu-
rais e funcionais do aparato res-
piratorio ao medio acuático e te-
rrestre. Describe vantaxes e in-
convenientes. Act. 2, páx. 127, 
Acts. 10 e 11, páx. 131, Act. 
12a, páx. 132. Act. 15, páx. 134. 

• Investiga sobre sistemas com-
plementarios de respiración no 
medio terrestre. Act. 12b, páx. 
132. 

• Enumera os sistemas respirato-
rios dos artrópodos. Relaciona 
os tipos con existentes cos me-
dios nos que viven e as adapta-
cións desenvolvidas a eses me-
dios. Act. 14, páx. 133. 

• Relaciona os tipos de aparato 
respiratorio existentes co tamaño 
dos animais vertebrados e inver-
tebrados. Acts. 1 e 3, páx. 127. 
Act. 13b, páx. 133. 

• Identifica os órganos do sistema 
respiratorio dun caracol. Act. 
33a, páx. 143. 

• Compara en representacións 
esquemáticas os diferentes apa-
ratos respiratorios cos grupos 
aos que pertencen. Act. 31, páx. 
142. 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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BLOQUE CONTIDOS 
CRITERIOS 

DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAXE* 
DESCRITORES/INDICADORES 

 

O aparato dixes-
tivo.  
 
 
Estrutura e fun-
ción dos apara-
tos dixestivos e 
as súas glándu-
las.  
 
 
Diversidade 
anatómica e 
especializacións 
funcionais en 
invertebrados e 
vertebrados. 
 

5. Distinguir 
os modelos 
de aparatos 
dixestivos dos 
invertebrados. 

6. Distinguir 
os modelos 
de aparatos 
dixestivos dos 
vertebrados. 

7. Diferenciar 
a estrutura e 
función dos 
órganos do 
aparato dixes-
tivo e as súas 
glándulas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Recoñecer 
as adapta-
cións máis 
características 
dos aparatos 
dixestivos dos 
animais aos 
diferentes 
ambientes e 
formas de 
vida. 
 
 
 
 
 

5.1. Recoñece e 
diferencia os 
aparatos dixesti-
vos dos inverte-
brados. 

6.1. Recoñece e 
diferencia os 
aparatos dixesti-
vos dos verte-
brados. 

 

7.1. Relaciona 
cada órgano do 
aparato dixesti-
vo cos diferentes 
procesos de 
dixestión física e 
química. 

(Aprender a 
aprender) 

 

7.2. Describe a 
absorción e 
exestión no in-
testino. 
(Comunicación 
lingüística) 
 
8.1. Recoñece 
adaptacións dos 
aparatos dixesti-
vos aos diferen-
tes medios e 
explica as súas 
vantaxes e in-
convenientes. 
(Aprender a 
aprender e 
Comunicación 
lingüística) 

Pon exemplos e explica os diferentes tipos 
de alimentación. Acts. 20 e 21, páx. 137. 

 
Cita exemplos de diferentes adaptacións nos 
instrumentos de captura e inxestión dos ali-
mentos nos animais. Relaciona estes casos 
coa evolución das especies. Act. 19, páx. 
136. 

 
Recoñece a evolución dos sistemas dixesti-
vos nos distintos grupos de animais. Act. 32, 
páx. 143. 

 
Relaciona distintos animais co tipo de ali-
mentación que levan. Act. 22, páx. 139. 

 
Compara aparatos dixestivos e relaciona ór-
ganos con funcións. Acts. 23 e 24, páx. 139. 

 
Explica a forma de dixestión dos ruminantes 
e describe as vantaxes adaptativas do seu 
sistema dixestivo. Act. 25, páx. 140. 

 
Analiza o sistema dixestivo humano: órganos 
e estruturas implicadas, funcións, procesos… 
Acts. 26, 27 e 28 , páx. 141. Act. 34, páx. 
143. 

 
Identifica os órganos do sistema dixestivo 
dun caracol. Act. 33b, páx. 143. 
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*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Aplicacións e 
experiencias 
prácticas. 
 
Busca, selección 
e interpretación 
de información 
de carácter cien-
tífico. 
 
Argumentación 
sobre problemas 
de carácter cien-
tífico.  
 
Contribución da 
Ciencia á mello-
ra da calidade de 
vida. 
 
 
 
 
A experimenta-
ción en Bioloxía 
e Xeoloxía. Apli-
cación de pro-
cedementos 
experimentais. 

9. Expresarse cunha 
linguaxe científica 
apropiada e nun 
contexto preciso, 
interpretando infor-
mación de carácter 
científico. 
 
10. Formarse unha 
opinión propia elabo-
rando informes rela-
cionados cos resul-
tados do traballo 
documental e/ou 
experimental. 
 
11. Buscar e selec-
cionar información 
sobre temas científi-
cos. 
 
12. Valorar o carác-
ter de construción 
colectiva do coñe-
cemento científico. 
 
13. Utilizar, seleccio-
nar e categorizar o 
material básico de 
laboratorio facendo 
un uso correcto des-
te. 

9.1.Interpreta gráficas. 
 
 
 
 
 
 
 
10.1. Extrae e interpre-
ta información, argu-
menta con rigor e pre-
cisión utilizando a 
terminoloxía adecua-
da. 
 
 
11.1. Busca e selec-
ciona información so-
bre temas científicos. 
 
12.1. Recoñece a evo-
lución no coñecemen-
to científico e aplica os 
novos coñecementos. 
 
 
13.1. Utiliza aparatos e 
técnicas adecuadas 
para os experimentos 
propostos. Coida os 
instrumentos e o mate-
rial empregado. 
 

• Interpreta gráficas sobre a ca-
pacidade respiratoria. Sección 
A ciencia e os seus métodos 
e Acst. 16, 17 e 18, páx. 135. 

• Formula hipóteses sobre as 
consecuencias do sistema tra-
queal respiratorio dos insectos 
e a súa carencia de pigmentos 
respiratorios. Act. 13, páx. 133. 

• Busca información sobre os 
peixes pulmonados. Establece 
relacións evolutivas entre estes 
peixes, o resto de peixes e os 
vertebrados terrestres. Act. 35, 
páx. 143. 

• Argumenta os aspectos positi-
vos e os inconvenientes da 
práctica da disección. Act. 36, 
páx. 144. 

• Analiza o procedemento a se-
guir para levar a cabo a disec-
ción dun peixe. Sección A 
ciencia e os seus métodos, 
páx. 144. 

• Busca información sobre técni-
cas alternativas á disección. 
Act. 37, páx. 144. 

• Investiga sobre a disección hu-
mana como procedemento 
científico. Act. 40, páx. 145. 

• Aplica os conceptos de homo-
loxía e analoxía en diferentes 
órganos respiratorios e dixesti-
vos de vertebrados e inverte-
brados Act. 39, páx. 145. 

• Recoñece os instrumentos bá-
sicos empregados nunha disec-
ción. Sección A ciencia e os 
seus métodos, páx. 144. 

 
Uso das Tecno-
loxías da Infor-
mación e a Co-
municación. 

14. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

14.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación: ac-
tividades interactivas en Celme-
dixital: páxs. 134, 143 e 144. 
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Unidade 8 A nutrición en animais II: circulación e excreción 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

 

32. Analizar o concepto de nutrición animal. 

33. Coñecer a estrutura e o funcionamento dos princi-

pais modelos de aparatos circulatorios dos ani-

mais. 

34. Comprender os procesos de excreción nos ani-

mais. 

35. Recoñecer e analizar as principais adaptacións es-

truturais e funcionais dos sistemas circulatorio e 

excretor. 

 

 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2 e 3) 

Competencia matemática e competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3 e 4) 

Competencia dixital (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Funcións de 
nutrición nos 
animais. 
A homeosta-
se. 
O transporte 
de gases, nu-
trientes e re-
siduos. A cir-
culación. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Relacionar a home-
ostase con mecanis-
mos reguladores nos 
que interveñen diversos 
sistemas. 
 
 
2. Coñecer a importan-
cia de pigmentos respi-
ratorios no transporte 
de osíxeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Describe algúns 
mecanismos regulado-
res e recoñece os 
sistemas que interve-
ñen neles. 
(Comunicación lingü-
ística) 
2.1. Recoñece a exis-
tencia de pigmentos 
respiratorios nos ani-
mais. 
 
 
 
 
 
 
 

• Describe mecanismos de regula-
ción interna referidos ao balance 
de auga e osíxeno en sangue. 
Act. 5, páx. 148. 

• Establece relacións entre os sis-
temas do corpo que interveñen 
na homeostase. Act. 6, páx. 
148. 

• Recoñece os distintos líquidos 
circulatorios e a súa composi-
ción. Acts. 7 e 8, páx. 149. 

• Relaciona as funcións xerais dos 
sistemas circulatorios cos com-
poñentes do sangue. Act. 11, 
páx. 151. 

• Relaciona os pigmentos respira-
torios coa mellora no transporte 
de osíxeno. Act. 12, páx. 151. 

• Coñece os compoñentes básicos 
dun sistema circulatorio e xustifi-
ca a súa función. Act. 10, páx. 
150. 
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A circulación. 
 
 
 
 
 
 

3. Comprender os con-
ceptos de circulación 
aberta e cerrada, circu-
lación simple e dobre, 
incompleta ou comple-
ta e coñecer as conse-
cuencias de posuír 
cada tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Coñecer a composi-
ción e función da linfa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Relaciona circu-
lación aberta e ce-
rrada cos animais 
que a realizan, as 
súas vantaxes e 
inconvenientes. 
 
3.2. Asocia repre-
sentacións sinxelas 
do aparato circulato-
rio co tipo de circu-
lación (simple, dobre 
incompleta ou com-
pleta). 
(Aprender a apren-
der) 
 
 
4.1. Coñece a com-
posición da linfa. 
 
4.2. Identifica as 
principais funcións 
da linfa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Recoñece e diferencia os siste-
mas circulatorios simples e do-
bres. Act. 9, páx. 150. 

• Describe as vantaxes dun siste-
ma circulatorio dobre. Act. 9b, 
páx. 150. 

• Coñece as funcións dos siste-
mas circulatorios. Acts. 12 e 14, 
páx. 151. 

• Coñece as características dos 
sistemas circulatorios abertos e 
cerrados. Act. 15, páx. 152. 

• Describe o sistema e circulatorio 
dunha ameixa. Act. 38, páx. 
162. 

• Describe o sistema circulatorio 
dun molusco cefalópodo. Act. 
39, páx. 162. 

• Compara os tipos de circulatorio 
en vertebrados. Act. 16, páx. 
153. 

• Describe as diferenzas celulares 
e de función entre o sangue e a 
linfa. Acts. 17 e 18, páx. 153. 

• Identifica o tipo de corazón dos 
vertebrados actuais. Act. 19a, 
páx. 154. 

• Describe e compara os sistemas 
circulatorios de réptiles actuais, 
aves, mamíferos e dinosauros. 
Act. 19b, páx. 154. Act. 40, páx. 
163. 

• Aplica o seu coñecemento sobre 
o funcionamento dun sistema 
circulatorio dobre completo. 
Acts. 20 e 21, páx. 154. 

• Interpreta o corte dun corazón de 
mamífero e describe o percorrido 
do sangue por cavidades e vál-
vulas. Act. 22, páx. 155. 

• Coñece e comprende o sistema 
de propagación do latexo cardía-
co. Act. 23, páx. 155. 

• Coñece os mecanismos de circu-
lación do sangue nos mamíferos. 
Act. 26, páx. 156. 

• Describe as flutuacións de pre-
sión sanguínea nos momentos 
de tensión máxima e mínima en 
distintas partes do sistema circu-
latorio. Act. 25, páx. 156. 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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A excreción. 
 
Adaptacións 
estruturais e 
funcionais do 
aparato excre-
tor en inverte-
brados e ver-
tebrados. 

 

 

 

 

 

 

5. Definir o concepto de 
excreción e relacionalo 
cos obxectivos que 
persegue. 
 
 
6. Enumerar os princi-
pais produtos de excre-
ción e sinalar as dife-
renzas apreciables nos 
distintos grupos de 
animais en relación con 
estes produtos. 
 
7. Describir os princi-
pais tipos órganos e 
aparatos excretores 
nos distintos grupos de 
animais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Estudar a estrutura 
dos nefróns e o proce-
so de formación da 
urina. 
 
 
 
 
 
 
9. Coñecer mecanis-
mos específicos ou 
singulares de excreción 
en vertebrados. 
 
 

5.1. Define e explica o 
proceso da excreción. 
(Comunicación lingü-
ística) 
 
6.1. Enumera os prin-
cipais produtos de 
excreción, clasificando 
os grupos de animais 
segundo os produtos 
de excreción. 
 
 
7.1. Describe os prin-
cipais aparatos excre-
tores dos animais. 
(Comunicación lingü-
ística) 
7.2. Recoñece as prin-
cipais estruturas do 
aparato excretor a 
partir de debuxos ou 
esquemas. 
(Aprender a apren-
der) 
 
8.1. Localiza e identifi-
ca as distintas rexións 
dun nefrón. 
8.2. Explica o proceso 
de formación da urina. 
(Comunicación lingü-
ística) 
 
9.1. Identifica os me-
canismos específicos 
ou singulares de ex-
creción dos vertebra-
dos. 
 

• Describe as vantaxes e inconve-
nientes dos distintos sistemas de 
excreción dos produtos nitroxe-
nados. Act. 30, páx. 158. 

• Recoñece e diferenza os produ-
tos de excreción en distintos 
grupos de animais. Acts. 31 e 
32, páx. 158. Act. 42, páx. 163. 

• Coñece as distintas estruturas 
que conforman os riles dos ma-
míferos e relaciónaas coa súa 
función. Acts. 33 e 34, páx. 160. 

• Coñece a estrutura dun nefrón e 
o mecanismo de formación da 
urina. Acts. 35 e 36, páx. 161. 

• Coñece a evolución dos siste-
mas excretores e esquematiza a 
estrutura dun nefrón. Act. 41, 
páx. 163. 

• Describe as semellanzas e dife-
renzas entre os sistemas de ex-
creción dos invertebrados máis 
complexos e os vertebrados. 
Act. 43, páx. 163. 

• Investiga sobre adaptacións es-
peciais dalgúns mamíferos á fal-
ta de auga e describe os meca-
nismos metabólicos e de forma-
ción de urina que presentan. Act. 
44, páx. 163. 
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*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 
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Aplicacións e 
experiencias 
prácticas. 
 
Busca, selec-
ción e interpre-
tación de in-
formación de 
carácter cientí-
fico. 
 
Argumentación 
sobre proble-
mas de carác-
ter científico.  
 
Contribución 
da Ciencia á 
mellora da ca-
lidade de vida. 
 
 
 
 
 

10. Expresarse cunha 
linguaxe científico 
apropiado e nun con-
texto preciso, interpre-
tando información de 
carácter científico. 
 
11. Formarse unha 
opinión propia elabo-
rando informes rela-
cionados cos resulta-
dos do traballo docu-
mental e/ou experi-
mental. 
 
12. Buscar e seleccio-
nar información sobre 
temas científicos. 
 
13. Valorar o carácter 
de construción colecti-
va do coñecemento 
científico. 
 
 

10.1. Interpreta datos 
procedentes dunha 
análise de sangue. 
 
 
 
 
 
11.1. Extrae e interpre-
ta información, argu-
menta con rigor e pre-
cisión utilizando a 
terminoloxía adecua-
da. 
 
 
12.1. Busca e selec-
ciona información so-
bre temas científicos. 
 
13.1. Recoñece a evo-
lución no coñecemen-
to científico e aplica os 
novos coñecementos. 
 
 

• Interpreta datos procedentes 
dunha análise de sangue. Sec-
ción A ciencia e os seus mé-
todos e Act. 46, páx. 164. 

• Formula hipóteses sobre as 
consecuencias que poidan ter 
valores anómalos nunha análi-
se de sangue. Act. 47, páx. 
164. 

• Relaciona a composición do 
sangue co estado de saúde. 
Acts. 45, 47 e 49, páx. 164. 

• Interpreta unha análise de san-
gue. Act. 48, páx. 164. 

• Investiga sobre a dopaxe e as 
probas máis indicadas para de-
tectala. Act. 13, páx. 151. 

• Recoñece a importancia do 
descubrimento dos grupos san-
guíneos e aplica eses coñece-
mentos para argumentar sobre 
as distintas posibilidades para 
levar a cabo transfusións san-
guíneas. Acts. 50-54, páx. 165. 

 

Uso das Tec-
noloxías da 
Información e a 
Comunicación. 

14. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os contidos 
traballados na unida-
de. 

14.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación: ac-
tividades interactivas en Celme-
dixital, páxs. 161 e 163. 
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Unidade 9 A relación e reprodución nas plantas 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

36. Recoñecer as funcións de relación nas plantas. 

37. Aprender os mecanismos de regulación hormonal 
nas plantas. 

38. Comprender os principais procesos de reprodu-
ción sexual e asexual nas plantas. 

39. Recoñecer e analizar as principais adaptacións es-
truturais e funcionais dos sistemas reguladores e 
reprodutores. 

 
Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2 e 3 ) 

 
Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3 e 4) 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivos 
1 e 2) 
 
Competencia dixital (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Funcións de 
relación nas 
plantas.  
 
Os tropismos e 
as nastias.  
 
As hormonas 
vexetais. 

1. Analizar os princi-
pais estímulos que 
afectan aos vexetais. 
 
 
 
2. Describir os tropis-
mos e as nastias ilus-
trándoos con exem-
plos. 
 
 
3. Definir o proceso de 
regulación nas plantas 
mediante hormonas 
vexetais. 
 
 
 
4. Coñecer os diferen-
tes tipos de fitohormo-
na 
e as súas funcións. 
 
 
 
5. Comprender os 
efectos da temperatu-
ra e da luz no desen-
volvemento das plan-
tas. 
 

1.1. Recoñece os 
estímulos que afec-
tan ás plantas e os 
sistemas receptores 
e de comunicación. 
 
2.1. Describe e pon 
exemplos de tropis-
mos e nastias. 
(Comunicación 
lingüística) 
 
3.1. Explica e valora 
o proceso de regula-
ción das hormonas 
vexetais. (Comuni-
cación lingüística) 
 
4.1. Relaciona as 
fitohormonas e as 
funcións que desem-
peñan. (Aprender a 
aprender) 
 
5.1. Argumenta os 
efectos da tempera-
tura e a luz no de-
senvolvemento das 
plantas. (Comunica-
ción lingüística e 
Aprender a apren-
der) 

• Analiza os principais estímulos aos 
que responden as plantas. Act. 4, 
páx. 168. 

• Recoñece sistemas receptores e 
de comunicación nas plantas. Acts. 
5 e 6, páx. 168. 

• Elaboran unha hipótese para expli-
car o crecemento do talo das plan-
tas cara á luz. Act. 7, páx. 169. 

• Relaciona os tipos de estímulos 
coa resposta que desencadean nas 
plantas. Act. 21, páx. 182. 

• Deseña experiencias para coñecer 
o efecto de diferentes estímulos 
nas plantas. Act. 8, páx. 170. 

• Recoñece distintos tipos de tropis-
mos e nastias e relaciónanos cos 
estímulos que os provocan. Acts. 9 
e 10, páx. 171. 

• Coñece as características das 
hormonas vexetais ou fitohormo-
nas. Act. 11, páx. 171. 

• Coñece o efecto das distintas hor-
monas vexetais. Act. 22, páx. 182. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 

 

Funcións de 
reprodución nos 
vexetais. 
Tipos de repro-
dución. 

6. Entender os me-
canismos de repro-
dución asexual e a 
reprodución sexual 
nas plantas. 

6.1. Distingue os me-
canismos de reprodu-
ción asexual e a re-
produción sexual nas 
plantas. 

• Relaciona os procesos de repro-
dución co mantemento dos eco-
sistemas e as técnicas de biotec-
noloxía agrícola. Acts. 12 e 13, 
páx. 172. Acts. 29 e 30, páx. 
183. Sección A ciencia e os 
seus métodos e Ciencia, tecno-
loxía e sociedade, páx. 185. 

• Coñece a orixe do ADN mitocon-
drial e cloroplásmico. Act. 14, 
páx. 173. 
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O ciclo celular. A 
división celular: 
a meiose. Impor-
tancia na evolu-
ción dos seres 
vivos. 

7. Recoñecer as 
fases da meiose 
argumentando a súa 
importancia biolóxi-
ca. 
 
 
8. Establecer analo-
xías e diferenzas 
principais entre os 
procesos de división 
celular mitótica e 
meiótica. 

7.1. Describe os acon-
tecementos fundamen-
tais en cada unha das 
fases da meiose. 
(Comunicación lingü-
ística) 
8.1. Diferencia a mito-
se da meiose. 

• Describe os acontecementos 
fundamentais en cada unha das 
fases da mitose e meiose e reco-
ñece a importancia biolóxica dos 
procesos de división celular. 
Acts. 23 e 30, páx. 183. 
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Os ciclos bioló-
xicos máis ca-
racterísticos das 
plantas. A se-
mente e o froito. 
As adaptacións 
dos vexetais ao 
medio. 
 

9. Diferenciar os 
ciclos biolóxicos de 
briófitas, pteridófitas 
e espermatófitas e 
as súas fases e es-
truturas característi-
cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Entender os pro-
cesos de polinización 
e de dobre fecunda-
ción nas espermató-
fitas, a formación da 
semente e o froito. 
 
 

9.1. Diferencia os ci-
clos biolóxicos de brió-
fitas, pteridófitas e 
espermatófitas e as 
súas fases e estrutu-
ras características. 
9.2. Interpreta esque-
mas, debuxos, gráfi-
cas e ciclos biolóxicos 
dos diferentes grupos 
de plantas. 
(Aprender a apren-
der) 
 
10.1. Explica os pro-
cesos de polinización 
e de fecundación nas 
espermatófitas e dife-
rencia a orixe e as 
partes da semente e 
do froito. 
(Comunicación lingü-
ística) 

• Diferencia o gametófito nos mus-
gos, fentos e espermatófitas. Act. 
24, páx. 183. 

• Coñece o ciclo biolóxico dos 
musgos, os fentos e as esperma-
tófitas. Acts. 25, 26 e 27 páx. 
183. 

• Describe as diferenzas entre as 
flores das anxiospermas e as 
ximnospermas. Act. 15, páx. 179. 

• Explica as vantaxes evolutivas 
dos mecanismos que evitan a au-
tofecundación. Act. 16, páx. 179. 

• Describe as vantaxes e inconve-
nientes da polinización anemó-
gama fronte á entomógama. Act. 
17, páx. 179. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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A semente e o 
froito. 
As adaptacións 
dos vexetais ao 
medio. 
 

11. Coñecer os me-
canismos de disemi-
nación das sementes 
e os tipos de xermi-
nación. 
 
12. Coñecer as for-
mas de propagación 
dos froitos. 
 
13. Recoñecer as 
adaptacións máis 
características dos 
vexetais aos diferen-
tes medios nos que 
habitan. 

11.1. Distingue os 
mecanismos de dise-
minación das semen-
tes e os tipos de xer-
minación. 
12.1. Identifica os me-
canismos de propaga-
ción dos froitos. 
(Aprender a apren-
der) 
13.1. Relaciona as 
adaptacións dos vexe-
tais co medio no que 
se desenvolven. 
(Aprender a apren-
der) 

• Describe os tipos de pericarpo en 
diferentes tipos de froitos. Act. 
18, páx. 181. 

• Coñece e explica diferentes sis-
temas de dispersión dos froitos 
nas plantas. Act. 19, páx. 181. 

• Coñece os distintos tipos de poli-
nización e formas de dispersión 
dos froitos. Act. 28, páx. 183. 

• Investiga sobre as orixes das 
variedades silvestres utilizadas 
para modificar xeneticamente e 
conseguir melloras vexetais. Act. 
32, páx. 184. 
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 Aplicacións e 

experiencias 
prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 

14. Deseñar e reali-
zar experiencias nas 
que se probe a in-
fluencia de determi-
nados factores no 
funcionamento dos 
vexetais. 

14.1. Realiza expe-
riencias que demos-
tren a intervención de 
determinados factores 
no funcionamento das 
plantas. 
(Sentido de iniciativa 
e espírito emprende-
dor) 

• Deseña experiencias para reco-
ñecer os efectos contrarios dal-
gún tipo de tropismos. Act. 8, 
páx. 170. 

• Deseña un experimento para 
demostrar o efecto de “contaxio” 
a través das hormonas vexetais. 
Act. 22, páx. 183. 

Busca, selección 
e interpretación 
de información 
de carácter cien-
tífico. 
 
 

15. Expresarse cu-
nha linguaxe científi-
ca apropiado e nun 
contexto preciso, 
interpretando infor-
mación de carácter 
científico. 
 
 

15.1. Busca e selec-
ciona información, e 
argumenta con rigor e 
precisión utilizando a 
terminoloxía adecua-
da. 
 
(Comunicación lingü-
ística e Aprender a 
aprender) 

• Busca información sobre varieda-
des de plantas cultivadas e as 
especies silvestres das que pro-
ceden. Acts. 31 e 32, páx. 184. 

• Investiga sobre os organismos 
vexetais transxénicos. Act. 33, 
páx. 185. 

Uso das Tecno-
loxías da Infor-
mación e a Co-
municación. 

16. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

16.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación. Ac-
tividades interactivas en Cel-
medixital: páxs. 181 e 183. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 10 A relación e coordinación en animais 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

40. Analizar a necesidade do funcionamento integra-
do dos sistemas de coordinación nervioso e hor-
monal. 

41. Aprender as principais características do sistema 
hormonal dos animais e o seu funcionamento. 

42. Distinguir os principais compoñentes do sistema 
nervioso e afondar sobre o seu funcionamento. 

Comunicación lingüística (Obxectivos 2 e 3 ) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2 e 3)  
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (Obxectivo 
1) 
 
Competencia dixital (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Funcións de 
relación nos 
animais.  
 
Os receptores 
e os efectores. 

1. Coñecer os princi-
pais compoñentes do 
sistema nervioso e o 
seu funcionamento.  
 
 
 
 
2. Comprender o fun-
cionamento integrado 
dos sistemas nervioso 
e hormonal nos ani-
mais.  
 
 
3. Describir os compo-
ñentes do sistema 
endócrino e a súa 
relación co sistema 
nervioso.  
 
 
 
 
4. Coñecer as hormo-
nas e as estruturas 
que as producen nos 
principais grupos de 
invertebrados.  
 
5. Enumerar as glán-
dulas endócrinas en 
vertebrados, as hor-
monas que producen e 
as funcións destas.  
 
 

1.1 Define estímulo, 
receptor, transmisor, 
efector.  
1.2. Identifica distin-
tos tipos de recepto-
res sensoriais e ner-
vios.  
 
2.1. Integra a coordi-
nación nerviosa e 
hormonal, relacio-
nando ambas as 
funcións.  
(Aprender a 
aprender) 
 
3.1. Establece a 
relación entre o 
sistema endócrino e 
o sistema nervioso. 
(Aprender a 
aprender, Sentido 
de iniciativa e es-
pírito emprende-
dor) 
4.1. Relaciona as 
principais hormonas 
dos invertebrados 
coa súa función de 
control. 
(Aprender a apren-
der) 
5.1. Describe as 
diferenzas entre 
glándulas endócri-
nas e exócrinas. 
(Comunicación 
lingüística) 

• Comprende a función de relación 
nos animais e as fases que implica. 
Acts. 5, 6 e 7, páx. 188. 

• Recoñece os sistemas de coordi-
nación (nervioso e hormonal) nos 
animais. Act. 8, páx. 189. 

• Describe as vantaxes e desvanta-
xes dos sistemas endócrino e ner-
vioso. Act. 9, páx. 189. 

• Identifica células receptoras e vías 
sensoriais en diferentes receptores 
sensoriais. Act. 36, páx. 203. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Coñece a implicación das hormo-

nas nalgúns sistemas de regulación 
en invertebrados e deduce o que 
pode suceder pola inhibición ou po-
lo aumento da concentración de 
hormona xuvenil no control da mu-
da dos insectos. Acts. 11 e 12, 
páx. 190. 

• Describe algúns mecanismos de 
regulación hormonal. Act. 30, páx. 
202. 

• Describe as diferenzas funcionais 
entre as glándulas endócrinas e 
exócrinas. Act. 10, páx. 189. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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O sistema ner-
vioso e o endó-
crino.  
 
A homeostase. 
 
As adaptacións 
dos animais ao 
medio. 
 

5. Enumerar as glán-
dulas endócrinas en 
vertebrados, as hor-
monas que producen 
e as funcións destas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Identificar os princi-
pais tipos de sistemas 
nerviosos en inverte-
brados.  
 
7. Diferenciar o de-
senvolvemento do 
sistema nervioso en 
vertebrados.  
 
 
8. Describir os com-
poñentes e funcións 
do sistema nervioso 
tanto desde o punto 
de vista anatómico 
(SNC e SNP) como 
funcional (somático e 
autónomo).  
 
 
9. Explicar o meca-
nismo de transmisión 
do impulso nervioso.  
 
 
 
 
 
10. Recoñecer as 
adaptacións máis 
características dos 
animais relacionadas 
cos seus sistemas de 
relación e coordina-
ción.  
 
 

5.2. Discrimina a 
función reguladora e 
en que lugar se 
evidencia a actua-
ción dalgunhas das 
hormonas que actú-
an no corpo huma-
no. 
5.3. Relaciona cada 
glándula endócrina 
coa hormona ou 
hormonas máis 
importantes que 
segrega, explicando 
a súa función de 
control. 
(Comunicación 
lingüística) 
 
6.1. Distingue os 
principais tipos de 
sistemas nerviosos 
en invertebrados.  
 
 
7.1. Identifica os 
principais sistemas 
nerviosos de verte-
brados. 
 
 
8.1. Describe o sis-
tema nervioso cen-
tral e periférico dos 
vertebrados, dife-
renciando as fun-
cións do sistema 
nervioso somático e 
o autónomo. 
(Comunicación 
lingüística) 
9.1. Explica a trans-
misión do impulso 
nervioso na neurona 
e entre neuronas.  
(Comunicación 
lingüística) 
 
 
 
10.1. Recoñece o 
sentido adaptativo 
dos actos reflexos e 
do comportamento 
nos animais. 

• Discrimina a función reguladora das 
hormonas en vertebrados e relacio-
na as distintas glándulas coas hor-
monas que producen. Acts. 13 e 
14, páx. 191. 

• Diferencia o sistema simpático do 
parasimpático e recoñece os siste-
mas que controlan as funcións vo-
luntarias e as involuntarias nos ver-
tebrados. Act. 15, páx. 193. Act. 
31, páx. 203. 

• Recoñece a evolución do encéfalo 
nos vertebrados e explica o motivo 
do pregado que experimenta a su-
perficie do cerebro nos mamíferos. 
Act. 16, páx. 194. 

• Relaciona a estrutura das neuronas 
coa súa función. Act. 17, páx. 195. 

• Recoñece a función dos neuro-
transmisores no impulso nervioso e 
investiga sobre o efecto dalgunhas 
drogas que actúan coma eles. Act. 
18, páx. 197. 

• Explica como se propaga o impulso 
nervioso. Acts. 19 e 20, páx. 197. 
Act. 33, páx. 203. 

• Investiga sobre a propagación do 
impulso nervioso e a súa relación 
coa intensidade do estímulo ou a 
estrutura das fibras nerviosas. Act. 
34, páx. 203. 

• Sabe que é a sinapse e deduce 
como algunhas substancias poden 
alterala. Acts. 21 e 22, páx. 197. 

• Describe o sentido adaptativo dos 
actos reflexos. Act. 23, páx. 199. 

• Aplica o seu coñecemento sobre os 
sistemas neurohormonais de regu-
lación para explicar os efectos que 
pode ter o mantemento prolongado 
dun estado de estrés. Act. 24, páx. 
199. 

• Relaciona a conduta innata e os 
comportamentos adquiridos nos 
animais con respostas automatiza-
das e actos reflexos provocados por 
uns determinados estímulos. Acts. 
25 e 26, páx. 200. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Busca e inter-
pretación de 
información de 
carácter científi-
co.  
 
 
 
 

11. Buscar e inter-
pretar información 
sobre temas científi-
cos de forma con-
trastada en distintos 
medios. 
 

11.1. Busca, seleccio-
na e interpreta infor-
mación sobre temas 
científicos. 
(Aprender a apren-
der) 

• Investiga sobre os efectos das 
drogas no impulso nervioso e o 
SNC. Act. 18. Páx. 197. 

• Investiga sobre a velocidade de 
propagación do impulso nervioso. 
Act. 34, páx. 203. 

• Busca información sobre a locali-
zación das células receptoras e 
as vías sensoriais de saída en 
diferentes receptores. Act. 36, 
páx. 203. 

• Busca información sobre as neu-
ronas espello e a súa relación coa 
imitación e a empatía. Act. 37, 
páx. 203. 

• Busca información sobre as téc-
nicas de estudo que emprega a 
neuroloxía. Act. 38, páx. 204. 

• Investiga sobre a lobotomía cere-
bral. Act. 40, páx. 204. 

• Investiga sobre as pseudocien-
cias e diferénciaas das ciencias 
verdadeiras. Acts. 41-44, páx. 
205. 

Uso das Tecno-
loxías da Infor-
mación e a Co-
municación. 

12. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

12.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación. ac-
tividades interactivas en Cel-
medixital: páxs. 197 e 203. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 11 A reprodución nos animais 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

43. Comprender os principais procesos relacionados 
coa reprodución sexual e asexual en animais. 

44. Recoñecer e analizar as principais adaptacións es-
truturais e funcionais dos mecanismos e sistemas 
reprodutores en animais. 

45. Comprender en que consisten os desenvolvemen-
tos embrionarios e postembrionarios. 

46. Recoñecer as relacións entre a Ciencia, a tecnolo-
xía e a sociedade. 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 3 e 4 ) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

 
Competencia dixital (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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A reprodución 
nos animais.  
 
Tipos de repro-
dución.  
Vantaxes e 
inconvenientes.  
 
Os ciclos bio-
lóxicos máis 
característicos 
dos animais.  
 
 
 

1. Definir o concepto 
de reprodución e 
diferenciar entre re-
produción sexual e 
reprodución asexual. 
Tipos. Vantaxes e 
inconvenientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analizar os ciclos 
biolóxicos dos ani-
mais. 
 
 
3. Describir os proce-
sos da gametoxénese. 
 

1.1. Describe as 
diferenzas entre a 
reprodución asexual 
e sexual, argumen-
tando as vantaxes e 
inconvenientes de 
cada unha delas. 
(Comunicación 
lingüística, Apren-
der a aprender) 
1.2. Identifica tipos 
de reprodución ase-
xual en organismos 
unicelulares e pluri-
celulares. 
1.3. Distingue os 
tipos de reprodución 
sexual. 
 
2.1. Identifica as 
fases dos ciclos bio-
lóxicos dos animais. 
 
3.1. Distingue e 
compara o proceso 
de espermatoxénese 
e ovoxénese. 
(Aprender a apren-
der) 

• Recoñece a alternancia dunha fase 
sexual e outra asexual no ciclo vital 
das medusas e compárao co dou-
tros seres vivos. Act. 4, páx. 208. 

• Establece as vantaxes e inconve-
nientes da reprodución sexual e a 
asexual. Act. 5, páx. 209. 

• Coñece os tipos de reprodución 
asexual e diferénciaos da reprodu-
ción sexual. Act. 6, páx. 209. 

• Describe o proceso de espermato-
xénese no home. Act. 31, páx. 
222. 

• Recoñece as fases que teñen lugar 
durante a gametoxénese e o núme-
ro de cromosomas que se mantén 
en cada unha. Act. 33, páx. 223. 

• Recoñece o sistema reprodutor 
dunha ave e sabe como se forma 
un ovo. Act. 10, páx. 212. 

• Describe a función esencial do 
sistema reprodutor en todos os se-
res vivos. Act.11, páx. 213. 

• Coñece os sistemas reprodutores 
dos invertebrados. Act. 12, páx. 
213. 

• Explica o valor adaptativo do di-
morfismo sexual. Act. 13, páx. 
213. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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A fecundación e 
o desenvolve-
mento embrio-
nario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As adaptacións 
dos animais ao 
medio.  
 
 

4. Coñecer os tipos 
de fecundación en 
animais e as súas 
etapas. 
5. Describir as distin-
tas fases do desen-
volvemento 
embrionario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Recoñecer as 
adaptacións máis 
características dos 
animais en relación 
coa reprodución. 
 

4.1. Diferencia os tipos 
de fecundación en 
animais e as súas eta-
pas. 
 
5.1. Identifica as fases 
do desenvolvemento 
embrionario e os acon-
tecementos 
característicos de cada 
unha delas. 
(Aprender a aprender) 
5.2. Relaciona os tipos 
de ovo, cos 
procesos de segmenta-
ción e gastrulación 
durante o desenvolve-
mento embrionario. 
(Aprender a aprender) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Identificar algunhas 
adaptacións dos ani-
mais en relación coa 
súa reprodución.  
(Comunicación lingü-
ística) 

• Sabe o que é a fecundación e 
as etapas que a caracterizan. 
Acts. 7 e 8, páx. 211. 

• Describe o que sucede no óvulo 
e no espermatozoide durante a  
fecundación. Act. 32, páx. 223. 

• Coñece os tipos de fecundación 
existente (externa e interna) e 
deduce os animais que presen-
tan unha ou outra. Act. 9, páx. 
211. 

• Explica como inflúe a cantidade 
de nutrientes do ovo na súa 
segmentación. Act. 16, páx. 
215. 

• Explica a razón das especiais 
características da blástula dos 
mamíferos placentarios. Act. 
17, páx. 215. 

• Identifica distintos tipos de de-
senvolvemento embrionario. 
Acts. 35 e 36, páx. 223. 

• Interpreta as consecuencias da 
migración de células durante o 
desenvolvemento embrionario. 
Act. 14b, páx. 214. Act. 34, 
páx. 223. 

• Identifica as membranas extra-
embrionarias que existen nos 
embrións dos mamíferos. Act. 
18, páx. 217. 

• Describe as vantaxes evolutivas 
da fase larvaria nun animal. Act. 
19, páx. 218. 

• Xustifica os cambios que expe-
rimenta un cágado durante a 
metamorfose. Act. 20, páx. 218. 

• Describe o control hormonal da 
metamorfose nos insectos. Act. 
21, páx. 219. 

• Diferencia as formas básicas de 
metamorfose nos insectos e as 
distintas fases que se producen 
nelas. Act. 22, páx. 219. 

• Describe a vantaxe adaptativa 
que lle pode supoñer á pulga de 
auga, Daphnia o cambio de re-
produción de asexual a sexual. 
Act. 40, páx. 224. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Busca e inter-
pretación de 
información de 
carácter científi-
co. 
 
 
Relación da 
Ciencia coa tec-
noloxía e a so-
ciedade. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Buscar e interpre-
tar información sobre 
temas científicos de 
forma contrastada  
en distintos medios. 
 
8. Xustificar a in-
fluencia da ciencia 
nas actividades hu-
manas, e tomar de-
cisións fundamenta-
das ante actuacións 
relacionadas coa 
ciencia e a tecnolo-
xía. 

7.1. Busca, selecciona 
e interpreta informa-
ción sobre temas cien-
tíficos. 
(Aprender a apren-
der) 
 
8.1. Recoñece e des-
cribe a influencia que 
a ciencia e a tecnolo-
xía teñen na reprodu-
ción das especies. 
(Comunicación lingü-
ística e Aprender a 
aprender) 
 
 

• Busca información sobre a clona-
ción en seres humanos. Act. 37, 
páx. 223. 

• Recoñece as técnicas e aplica-
cións da reprodución asistida. 
Acts. 23-25, páx. 220. 

• Describe as aplicacións e conse-
cuencias que pode ter a clonación 
de células nai. Act. 37, páx. 223. 

• Investigan e reflexionan de forma 
crítica sobre descubrimentos 
científicos relacionados coa re-
produción. Acts. 41-43, páx. 225. 

Características 
básicas da me-
todoloxía cientí-
fica. 

9. Recoñecer e utili-
zar a terminoloxía 
conceptual da mate-
ria para interpretar 
informacións sobre 
fenómenos naturais 
e comunicar as súas 
ideas sobre temas 
de carácter científico. 

9.1. Analiza, explica e 
formula hipóteses 
sobre experiencias e 
feitos relevantes para 
a ciencia e a tecnolo-
xía. 
(Comunicación lingü-
ística e Aprender a 
aprender) 

• Formula hipóteses para explicar 
os resultados dun experimento. 
Act. 14, páx. 214. Act. 21c, páx. 
219. 

• Interpreta gráficas. Act. 21, páx. 
219. 

• Interpreta esquemas relacionados 
coas formas de reprodución nos 
animais e a clonación. Acts. 26-
28, páx. 221. Act. 30, páx. 222. 

Uso das Tecno-
loxías da Infor-
mación e a Co-
municación. 

10. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

10.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación. ac-
tividades interactivas en Cel-
medixital: páx. 223. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 12 Historia da vida e da Terra 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

 
47. Analizar os mecanismos cos que podemos investigar 

que ocorreu no pasado xeolóxico terrestre. 
48. Comprender e aplicar os métodos de datación relativa e 

absoluta. 
49. Reconstruír unha secuencia de acontecementos xeoló-

xicos. 
50. Recoñecer os principais acontecementos xeolóxicos e 

biolóxicos ocorridos durante as distintas eras xeolóxi-
cas. 

51. Coñecer a orixe da especie humana. 
52. Aplicar metodoloxías características do traballo científi-

co. 
53. Recoñecer a influencia da ciencia na sociedade. 

 

 
 
Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 2, 3, 4 e 5) 
 
Competencia dixital (Obxectivos 1, 4 e 6) 
 
 

 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Fosilización. Uso 
de fósiles guía co-
mo método para a 
datación cronolóxi-
ca.  

1. Comprender o pro-
ceso de fosilización e 
recoñecer a importan-
cia dos fósiles guía na 
datación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Describir a informa-
ción que nos achegan 
os fósiles. 

1.1. Explica o proce-
so de fosilización e 
recoñece e utiliza os 
principais fósiles 
guía como método 
para a datación cro-
nolóxica.  
(Comunicación 
lingüística) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Recoñece a 
importancia dos fósi-
les á hora de esta-
blecer a historia xeo-
lóxica da Terra. 
(Comunicación 
lingüística) 
 

• Identifica as características 
que debe ter un fósil guía. Act. 
6, páx. 233. Act. 23, páx. 245. 

 
• Aplica o principio de actualis-

mo para interpretar fósiles. 
Act. 5, páx. 233. Acts. 31 e 
32, páx. 249. 

 
• Recoñece procesos de fosili-

zación. Act. 7, páx. 233. 
 
 

• Describe a información que 
proporcionan os fósiles e a 
composición dos estratos. Act. 
1, páx. 231. Act. 24, páx. 245. 
Act. 30, páx. 249. 

 
• Utiliza os fósiles para estable-

cer datacións. Act. 27, páx. 
248. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Estratigrafía: con-
cepto e obxectivos. 
Principios funda-
mentais. Definición 
de estrato. 
 
Datacións relativas 
e absolutas: estudo 
de cortes xeolóxi-
cos sinxelos. 

3. Comprender os 
obxectivos da estrati-
grafía.  
 
 
4. Coñecer os princi-
pios fundamentais e 
as técnicas da data-
ción relativa e absolu-
ta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Aplicar os principios 
de datación relativa de 
formacións xeolóxicas 
e deformacións para 
reconstruír a historia 
xeolóxica en cortes 
sinxelos. 

3.1. Define estrato e 
explica os obxecti-
vos da estratigrafía. 
(Comunicación 
lingüística) 
4.1. Describe e apli-
ca os principios fun-
damentais da data-
ción relativa (actua-
lismo, horizontalida-
de, superposición, 
correlación, polari-
dade, etc.). 
Comunicación lin-
güística) 
4.2. Explica e aplica 
os fundamentos da 
datación radiométri-
ca.  
(Comunicación 
lingüística) 
 
5.1. Interpreta a 
historia xeolóxica a 
partir de cortes, 
determinando a 
antigüidade dos 
estratos, as discor-
dancias, etc.  
 (Aprender a 
aprender) 

• Levanta columnas estratigráfi-
cas. Act. 8, páx. 235. 

• Recoñece se os estratos re-
presentados son concordantes 
ou discordantes. Acts. 8 e 9, 
páx. 235. 

• Interpreta a polaridade nunha 
serie de estratos. Act. 28, páx. 
248. 

 
• Recoñece diferentes tipos de 

discordancias en cortes xeoló-
xicos sinxelos. Act. 1, páx. 39. 

 
• Aplica os fundamentos da da-

tación radiométrica. Act. 12, 
páx. 237. Act. 13, páx. 238. 

 
 
 
 
• Reconstrúe a historia xeolóxica 

dunha zona interpretando cor-
tes xeolóxicos. Acts. 10 e 11, 
páx. 236. Act. 28, páx. 248. 
Act. 29, páx. 249. 

Grandes divisións 
xeolóxicas: a táboa 
do tempo xeolóxico.  
 
 
 
 
 
 
Principais aconte-
cementos na histo-
ria xeolóxica da 
Terra. Oroxenias. 
 
Extincións masivas 
e as súas causas 
naturais. 

6. Coñecer as gran-
des divisións do tem-
po xeolóxico e os 
principais acontece-
mentos da historia da 
Terra.  
 
 
 
 
7. Describir os princi-
pais acontecementos 
xeolóxicos e biolóxi-
cos que caracterizan 
as distintas eras xeo-
lóxicas. 
 
 

6.1. Interpreta me-
diante táboas as 
principais divisións 
do tempo xeolóxico 
e xustifica o seu 
fundamento.  
(Aprender a apren-
der) 
 
7.1. Sitúa no tempo 
e describe os princi-
pais acontecemen-
tos da historia xeo-
lóxica da terra, como 
oroxenias e extin-
cións masivas.  
(Comunicación 
lingüística) 

• Asocia diferentes materiais, 
condicións ambientais e acon-
tecementos biolóxicos e xeoló-
xicos con distintos momentos 
da historia da Terra.  
Acts. 14 e 15, páx. 239. Act. 
16, páx. 240. Act. 17, páx. 
241. Acts. 19 e 21, páx. 243. 
Act. 30, páx. 249. 

 
• Identifica as principais divi-

sións do tempo xeolóxico. Act. 
20, páx. 243. 

 
• Analiza as grandes extincións. 

Act. 22, páx. 245. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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A orixe da especie 
humana. 

8. Identificar as princi-
pais especies de ho-
mínidos e a liñaxe dos 
nosos antepasados. 
 
 
 
9. Recoñecer os cam-
bios que conduciron á 
aparición da especie 
humana. 

8.1. Recoñece as 
principais liñaxes 
humanas e as espe-
cies que podemos 
considerar os nosos 
antepasados. 
 
9.1. Identifica os 
cambios que carac-
terizan o proceso de 
hominización. 

• Diferencia as especies que 
non son antepasadas do Homo 
sapiens. Act. 25, páx. 247. 

 
• Recoñece diferentes especies 

de homínidos. Act. 33, páx. 
249. 

 
• Identifica a disposición da ca-

deira nun fósil de homínido. 
Act. 32, páx. 249. 

Metodoloxía cientí-
fica. 

10. Aplicar procede-
mentos básicos da 
metodoloxía científica. 

10.1. Diferencia a 
descrición dun feito 
ou fenómeno da súa 
interpretación. 
(Comunicación 
lingüística; Apren-
der a aprender) 

• Traballa sobre a interpretación 
de feitos. Acts. 34 e 35, páx. 
250. 

Historia da ciencia. 11. Tomar conciencia 
dos continuos cam-
bios aos que están 
sometidas as teorías 
científicas. 

11.1. Analiza e ex-
plica experiencias e 
feitos relevantes que 
cambiaron os para-
digmas científicos. 
(Comunicación 
lingüística; Apren-
der a aprender) 

• Comenta sucesos e experien-
cias determinantes para avan-
zar no coñecemento da idade 
da Terra. Acts. 36 e 37, páx. 
251. 

Uso das Tecnoloxí-
as da Información e 
a Comunicación. 

12. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

12.1. Usa o ordena-
dor para afianzar e 
desenvolver o coñe-
cemento da área de 
Bioloxía e Xeoloxía. 
(Competencia dixi-
tal) 

• Utiliza as TIC como ferramenta 
de aprendizaxe e autoavalia-
ción. Animacións e activida-
des interactivas en Celmedi-
xital: páxs. 232 e 249. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 13 Estrutura interna e composición da Terra 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

 
54. Coñecer os principais métodos de estudo directo do inte-

rior terrestre. 
55. Coñecer os principais métodos de estudo indirecto do inte-

rior terrestre. 
56. Interpretar as descontinuidades sísmicas. 
57. Representar a estrutura interna da Terra desde dous en-

foques: xeoquímico e dinámico. 
58. Recoñecer a teoría da isostase como a explicación da 

causas dos movementos de elevación e descenso dos 
continentes e da existencia de dous grandes chanzos no 
relevo. 

59. Aplicar metodoloxías características do traballo científico. 
60. Interpretar e discrimina informacións científicas. 

 
Comunicación lingüística (Obxectivos1, 2, 3, 4, 5, 6 e 
7 ) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3, 5 e 6 ) 
 
Competencia dixital (Obxectivos 6 e 7) 
 
 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Análise e interpre-
tación dos méto-
dos de 
estudo da Terra. 
 
 
 

1. Interpretar os 
diferentes méto-
dos de estudo da 
Terra, identifican-
do as súas ache-
gas e limitacións. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Caracteriza os 
métodos de estudo 
da Terra en base 
aos procedementos 
que utiliza e ás 
súas achegas e 
limitacións. 
(Comunicación 
lingüística, 
Aprender a 
aprender e Com-
petencia dixital) 
 
 
 
 

• Interpreta gráficas do incremento de 
densidade dos materiais a medida 
que se afonda no interior da Terra. 
Act. 5, páx. 257. 

• Relaciona información obtida a partir 
de datos directos con algunhas ca-
racterísticas do interior terrestre. 
Acts. 6, 7 e 8, páx. 257. 

• Interpreta o comportamento das on-
das sísmicas e as súas descontinui-
dades. Apartado: A ciencia e os 
seus métodos, Acts. 9 e 10, páx. 
259. Acts. 11 e 13, páx. 261, Act. 
29, páx. 271. 

• Utiliza as variacións de velocidade 
das ondas sísmicas como método 
indirecto para coñecer a distribución 
en capas do interior terrestre. Act. 
12, páx. 261. 

• Analiza a gráfica de variación da 
temperatura terrestre e identifica as 
variacións máis elevadas con dife-
rentes capas no interior da Terra. 
Act. 14a, páx. 262. 

• Deduce as condicións existentes e a 
composición das distintas capas do 
interior da Terra polos gradientes 
xeotérmicos. Acts. 14b e 15, páx. 
262, Act. 30, páx. 271. 

• Relaciona o fluxo xeotérmico con 
distintas zonas da codia. Act. 31, 
páx. 271. 

• Comproba que o movemento orixina 
unha corrente eléctrica que induce 
un campo magnético, para apoiar a 
existencia dun núcleo metálico en 
permanente axitación. Act. 16, páx. 
262. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Estrutura do inte-
rior terrestre: ca-
pas que se 
diferencian en fun-
ción da súa com-
posición e 
en función da súa 
dinámica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinámica litosféri-
ca.  
 
 

2. Identificar as capas 
que conforman o 
interior do planeta de 
acordo coa súa com-
posición, diferencialas 
das que se estable-
cen en función da súa 
dinámica e marcar as 
descontinuidades e 
zonas de transición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Resume a 
estrutura e compo-
sición do interior 
terrestre, distin-
guindo as súas 
capas composicio-
nais e dinámicas, 
así como as des-
continuidades e 
zonas de transición 
entre elas. (Co-
municación lingü-
ística) 
2.2. Sitúa en ima-
xes e esquemas as 
diferentes capas 
da Terra, identifi-
cando as desconti-
nuidades que per-
miten diferencialas. 
(Competencia 
dixital e Aprender 
a aprender) 
2.3. Analiza o mo-
delo xeoquímico e 
xeodinámico da 
Terra, contrastan-
do o que achega 
cada un deles ao  
coñecemento da 
estrutura da Terra. 
(Aprender a 
aprender) 
 

• Relaciona o orixe da Terra coa 
súa composición. Act. 17, páx. 
263. 

• Deduce a composición da codia 
continental e oceánica pola súa 
antigüidade. Act. 18, páx. 265. 

• Establece a diferenza entre a 
composición química da codia e o 
manto. Act. 19, páx. 265. 

• Compara a composición e fre-
cuencia dos principais meteoritos 
coa composición e volume relati-
vo das tres unidades xeoquími-
cas. Act. 20, páx. 265. 

• Analiza un modelo para explicar o 
comportamento do manto. Act. 
21, páx. 266. 

• Diferencia as unidades dinámicas 
das xeoquímicas. Act. 22, páx. 
267. 

• Analiza o estado físico e o com-
portamento mecánico da capa D'' 
para explicar a existencia dun for-
te gradiente xeotérmico nela. Act. 
23, páx. 267. 

 
 

3. Precisar os distin-
tos procesos que 
condicionan a súa 
estrutura actual. 

3.1. Detalla e enu-
mera procesos que 
deron lugar á es-
trutura actual do 
planeta.  
(Aprender a 
aprender) 

• Recoñece a isostase como a 
teoría que resulta clave para ex-
plicar os grandes trazos do rele-
vo terrestre. Acts. 25 e 26, páx. 
269. 

• Analiza unha curva hipsométrica. 
Act. 24, páx. 268, Act. 32, páx. 
271. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Achegas das no-
vas tecnoloxías na 
investigación do 
noso planeta. 
 

4. Aplicar as novas 
tecnoloxías na in-
vestigación xeolóxi-
ca. 
 
 

4.1. Distingue méto-
dos desenvolvidos 
grazas ás novas tec-
noloxías asociándoos 
á investigación dun 
fenómeno natural. 
(Aprender a apren-
der) 
 
 

• Interpreta os datos dun sismo-
grama. Act. 28, páx. 270. 
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 Metodoloxía cientí-

fica. 
5. Aplicar procede-
mentos experimen-
tais. 

5.1. Realizar e inter-
pretar un traballo ex-
perimental aplicando 
destrezas do traballo 
científico e interpretar 
os resultados para 
contrastar as hipóte-
ses formuladas. 
(Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender) 

• Deseña un modelo sinxelo que 
permite contrastar a teoría da 
isostase. Act. 34, páx. 272. 

Busca e interpre-
tación de textos 
científicos. 

6. Buscar, seleccio-
nar e interpretar 
información de ca-
rácter científico en 
diversas fontes. 

11.1. Analiza e explica 
experiencias e feitos 
relevantes que cam-
biaron os paradigmas 
científicos. 
(Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender) 

• Busca información sobre temas 
científicos a partir da compren-
sión e interpretación de textos  
en distintos medios. Acts. 36 e 
37, páx. 273.  

Uso das Tecnolo-
xías da Informa-
ción e a Comuni-
cación. 

7.  Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

12.1. Usa o ordenador 
para afianzar e de-
senvolver o coñece-
mento da área de 
Bioloxía e Xeoloxía. 
(Competencia dixi-
tal) 

• Utiliza as TIC como ferramenta 
de aprendizaxe e autoavalia-
ción. Animacións e activida-
des interactivas en Celmedixi-
tal: páxs. 269, 272. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a Competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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Unidade 14 Tectónica de placas 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

 
61. Coñecer e valorar a teoría da deriva continental como 

precedente á Tectónica de placas.  
62. Coñecer as ideas fundamentais da teoría da tectónica 

de placas. 
63. Valorar as achegas da tecnoloxía para o desenvolve-

mento da teoría da tectónica. 
64. Aplicar metodoloxías características do traballo científi-

co. 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

 
Competencia dixital (Obxectivos 1, 2, 3 e 4) 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Dinámica 
litosférica. 
Evolución 
das teorías 
desde a deri-
va continental 
ata a tectóni-
ca de placas. 

1. Precisar os distintos 
procesos que condi-
cionan a súa estrutura 
actual. 
 

1.1. Detalla e enumera 
procesos que deron lugar 
á estrutura actual do pla-
neta. (Comunicación 
lingüística; Aprender a 
aprender) 

• Recoñece e entende os puntos 
ou ideas nas que se basea a te-
oría da Tectónica de placas e 
relaciónaa coa estrutura actual 
que presenta o planeta. Acts. 
16 e 18, páx. 285. 

• Entende os axustes realizados 
na teoría da tectónica de placas 
grazas aos novos métodos de 
estudo. Act. 20, páx. 286; Act. 
21, páx. 287. 

2. Comprender a teo-
ría da deriva continen-
tal de Wegener e a 
súa relevancia para o 
desenvolvemento da 
teoría da Tectónica de 
placas. 
 

2.1. Coñece os argumen-
tos que utilizou Wegener 
para desenvolver a súa 
teoría da deriva continen-
tal. (Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender) 
2.2. Indica as achegas 
máis relevantes da deriva 
continental para o desen-
volvemento da teoría da 
tectónica de placas. 
(Comunicación lingüís-
tica; Aprender a apren-
der) 

• Recoñece e explica os argu-
mentos que utilizou Wegener 
para desenvolver a teoría da de-
riva continental. Acts. 5, 6 e 7, 
páx. 277. 

• Asocia a teoría da deriva conti-
nental coa teoría da tectónica de 
placas. Act. 9, páx. 277; Act. 
31, páx. 291.  
 
 

3. Clasificar os bordos 
de placas litosféricas 
sinalando os procesos 
que ocorren entre 
eles. 

3.1. Identifica os tipos de 
bordos de placas expli-
cando os fenómenos 
asociados a eles.     
(Comunicación lingüís-
tica; Aprender a apren-
der) 

• Recoñece as dorsais oceánicas 
e o proceso de formación de no-
va litosfera oceánica.  Act. 10, 
páx. 280; Acts. 11 e 12, páx. 
281; Act. 15, páx. 283.  Act. 17, 
páx. 285. Act. 24 a e b, páx. 
289. 

• Calcula e explica a través de 
datos tomados no fondo oceáni-
co os cambios sufridos na litos-
fera. Act. 24, páx. 289. 
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*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 

 
B

lo
qu

e 
7.

 E
st

ru
tu

ra
 e

 c
om

po
si

ci
ón

 
da

 T
er

ra
 

 
 
 
 
 

  • Recoñece os límites transfor-
mantes e os fenómenos sísmi-
cos asociados a eles. Acts. 13 e 
15, páx. 283; Act. 17, páx. 285. 
Identifica os distintos tipos de 
placas e os seus límites. Act. 
23, páx. 288; Act. 25, páx. 289. 

Achegas das 
novas tecno-
loxías na in-
vestigación do 
noso planeta 

4. Aplicar os avances 
das novas tecnoloxí-
as na investigación 
xeolóxica. 
 
 

4.1. Distingue métodos 
desenvolvidos grazas ás 
novas tecnoloxías, aso-
ciándoos coa investiga-
ción dun fenómeno natu-
ral. (Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender) 

• Recoñece métodos de estudo 
dos fondos oceánicos como a 
clave do desenvolvemento da 
teoría da tectónica de placas. 
Act. 8 a e b, páx. 279.  

• Interpreta os resultados obtidos 
nunha tomografía sísmica. Act. 
19 a e b, páx. 286; Act. 26, páx. 
289. 
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Metodoloxía 
científica. 

5. Aplicar procede-
mentos básicos da 
metodoloxía científi-
ca. 

5.1. Establece unha ar-
gumentación seguindo os 
pasos ou estrutura co-
rrectos para demostrar 
unha idea. (Comunica-
ción lingüística; Apren-
der a aprender) 

• Recoñece e usa a estrutura 
paso a paso para argumentar 
unha idea ou hipótese. Acts. 28 
e 29, páx. 290. 

Historia da 
ciencia. 

6. Tomar conciencia 
dos continuos cam-
bios aos que están 
sometidas as teorías 
científicas. 

6.1. Analiza e explica 
experiencias e feitos re-
levantes que cambiaron 
os paradigmas científi-
cos. (Comunicación 
lingüística; Aprender a 
aprender) 

• Comenta sucesos e experien-
cias determinantes para avanzar 
no coñecemento científico. Act. 
30, páx. 291. 
 

Busca e inter-
pretación de 
textos científi-
cos. 

7. Buscar, seleccio-
nar e interpretar in-
formación de carácter 
científico en diversas 
fontes. 

7.1. Analiza e explica 
experiencias e feitos re-
levantes que cambiaron 
os paradigmas científi-
cos. 
(Comunicación lingüís-
tica; Aprender a apren-
der) 

Busca información sobre temas 
científicos a partir da compren-
sión e interpretación de textos  
en distintos medios. Act. 27 a, 
páx. 289. 

Uso das Tec-
noloxías da 
Información e 
a Comunica-
ción. 

8. Utilizar o ordena-
dor para afianzar e 
autoavaliar os conti-
dos traballados na 
unidade. 

8.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desenvol-
ver o coñecemento da 
área de Bioloxía e Xeolo-
xía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferramenta 
de aprendizaxe e autoa-
valiación. Animacións e 
actividades interactivas 
en Celmedixital: páxs. 
289, 291. 

404 



 

Unidade 15 Magmatismo e tectónica de placas 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

65. Relacionar o magmatismo e a tectónica de placas. 
66. Aprender sobre as características máis importantes que 

orixinan os magmas. 
67. Estudar os distintos tipos de magmas, a súa evolución e 

as formas de masas ígneas características. 
68. Recoñecer, pola súa textura e composición, os princi-

pais tipos de rochas ígneas. 
69. Entender os fenómenos de intraplaca máis importantes. 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3, 4 e 5) 
 
Aprender a aprender (Obxectivo 1, 2, 3, 4 e 5) 

 
Competencia dixital (Obxectivos1, 2, 3, 4 e 5) 

 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 

 

Magmatismo: 
Clasificación 
das rochas 
magmáticas. 
Rochas magmá-
ticas de interese. 
O magmatismo e 
a tectónica de 
placas.  

1. Relacionar o 
magmatismo e a 
tectónica de placas. 
 

1.1. Explica a relación 
entre o magmatismo e 
a tectónica de placas, 
coñecendo as estrutu-
ras resultantes do 
emprazamento dos 
magmas en profundi-
dade e en superficie. 
(Comunicación lingü-
ística; Aprender a 
aprender) 

• Define que é un magma e as cau-
sas que determinan que as rochas 
poidan fundirse. Act. 7, páx. 295. 

• Explica ou recoñece nunha gráfica 
o intervalo de fusión dunha rocha 
para a súa formación. Act. 5, páx. 
294; Act. 6, páx. 295. 

• Recoñece a distribución do vulca-
nismo e a súa relación coa tectóni-
ca de placas. Act. 8, páx. 295. Act. 
9, páx. 297. Act. 27, páx. 306.  

• Explica e entende o vulcanismo de 
intraplaca. Acts. 12, 13 e 14, páx. 
299; Acts. 30 e 31, páx. 307 e Act. 
36, páx. 208. 

• Recoñece os distintos tipos de 
emprazamentos magmáticos. Acts. 
15, 16 e 17, páx. 300. Actividade 
28, páx. 307. 

2. Categorizar os 
distintos tipos de 
magmas en base á 
súa composición e 
distinguir os facto-
res que inflúen no 
magmatismo.  
 

2.1. Discrimina os 
factores que determi-
nan os diferentes tipos 
de magmas, clasifi-
cándoos atendendo á 
súa composi-
ción.(Aprende r a 
aprender) 

• Define e identifica distintos tipos de 
magmas atendendo á súa compo-
sición. Act. 10, páx. 297. 

• Recoñece os factores dos que de-
pende a formación dos distintos 
tipos de magma. Act. 11, páx. 297. 

 
 

3. Recoñecer a 
utilidade das ro-
chas magmáticas 
analizando as súas 
características, 
tipos e utilidades.  

3.1. Diferencia os dis-
tintos tipos de rochas 
magmáticas, identifi-
cando coa axuda de 
claves as máis fre-
cuentes e relacionado 
a súa textura co seu 
proceso de formación.     
(Aprender a apren-
der) 

• Relaciona a textura dunha rocha 
ígnea coa súa velocidade de arre-
friamento do magma e a súa com-
posición. Acts. 18 e 19, páx. 301. 
Act. 29 a e b, páx. 307. 

• Clasifica as rocas magmáticas en 
plutónicas, volcánicas e subvolcá-
nicas ao ter en conta o lugar no 
que solidifica o magma,  a textura 
resultante do seu proceso de for-
mación e a súa mineraloxía. Act. 
21, páx. 304. 
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*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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  • Recoñece os distintos tipos de 

rochas plutónicas, volcánicas e 
subvolcánicas en función da súa 
composición mineralóxica e a súa 
textura. Act. 20, páx. 302; Act. 22 
e 23, páx. 304. 

4. Establecer as 
diferenzas de acti-
vidade volcánica, 
asociándoas ao 
tipo de magma.   
 
 

4.1. Relaciona os tipos 
de actividade volcáni-
ca coas características 
do magma diferen-
ciando os distintos 
produtos emitidos 
nunha erupción volcá-
nica. (Comunicación 
lingüística; Aprender 
a aprender) 

• Relaciona a explosividade dunha 
erupción co volume de piroclastos 
ou gases expulsados nela. Act. 32, 
páx. 307; Act. 35, páx. 308. 

5. Diferenciar os 
riscos xeolóxicos 
derivados dos pro-
cesos internos. 
Vulcanismo e sis-
micidade.  

5.1. Analiza os riscos 
xeolóxicos derivados 
dos procesos internos. 
Vulcanismo e sismici-
dade. (Comunicación 
lingüística; Aprender 
a aprender) 

• Enumera os principais signos que 
evidencian unha erupción. Acts. 24 
e 25, páx. 305. 

• Localiza os límites de placa relacio-
nados coa sismicidade. Acts. 33 e 
34, páx. 308. 
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Metodoloxía 
científica. 

5. Aplicar proce-
dementos básicos 
da metodoloxía 
científica. 

5.1. Establece correla-
cións entre distintos 
feitos xeolóxicos. 
(Comunicación lingü-
ística; Aprender a 
aprender) 

• Recoñece e usa a estrutura paso a 
paso para argumentar unha idea ou 
hipótese. Acts. 28 e 29, páx. 290. 

Historia da cien-
cia. 

6. Tomar concien-
cia dos feitos oco-
rridos en base á 
toma de decisións 
tras estudos cientí-
ficos. 

6.1. Analiza e explica 
decisións tomadas a 
través dos datos obti-
dos tras un estudo 
científico. (Comunica-
ción lingüística; 
Aprender a aprender) 

• Toma decisións e razoa sobre os 
feitos ocorridos tras un fenómeno 
xeolóxico predicible mediante o es-
tudo de feitos científicos. Acts. 37 
e 38, páx. 309. 
 

Busca e inter-
pretación de 
textos científi-
cos. 

7. Buscar, selec-
cionar e interpretar 
información de 
carácter científico 
en diversas fontes. 

7.1. Analiza e explica 
experiencias e feitos 
relevantes relaciona-
dos con feitos xeolóxi-
cos e científicos. 
(Comunicación lingü-
ística; Aprender a 
aprender) 

• Busca información sobre temas 
científicos a partir da comprensión 
e interpretación de textos en dis-
tintos medios. Act. 39 a, páx. 309. 

Uso das Tecno-
loxías da Infor-
mación e a Co-
municación. 

8. Utilizar o orde-
nador para afianzar 
e autoavaliar os 
contidos traballa-
dos na unidade. 

8.1. Usa o ordenador 
para afianzar e desen-
volver o coñecemento 
da área de Bioloxía e 
Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación. 
Animacións e actividades inte-
ractivas en Celmedixital: páx. 
300. 
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Unidade 16 Manifestacións da dinámica litosférica 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

70. Recoñecer e comprender os procesos xeolóxicos internos. 
71. Entender como se forman os distintos tipos de oróxenos.  
72. Interpretar o tipo de resposta que ofrece un material que se 

somete a un esforzo. 
73. Identificar as deformacións das rochas.  
74. Diferenciar os tipos de metamorfismo e os seus efectos. 
75. Diferenciar os principais tipos de rochas metamórficas. 
76. Analizar as distintas etapas do ciclo de Wilson. 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) 

 
Competencia dixital (Obxectivo1) 

 
 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* 

DESCRITORES/INDICADORE
S 
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Dinámica litosféri-
ca.  
 
 
 
 
 
 
Achegas das novas 
tecnoloxías na in-
vestigación do no-
so planeta. 

1. Precisar os 
distintos procesos 
que condicionan a 
estrutura actual da 
Terra. 

1.1. Detalla e enumera 
procesos que deron 
lugar á estrutura actual 
do planeta. (Comunica-
ción lingüística; 
Aprender a aprender) 

• Analiza e comprende as distin-
tas etapas do ciclo de Wilson. 
Acts. 20 e 21, páx. 323; Act. 
26, páx. 325. 
 

2. Aplicar os 
avances das novas 
tecnoloxías na in-
vestigación xeolóxi-
ca. 

2.1. Distingue métodos 
desenvolvidos grazas ás 
novas tecnoloxías aso-
ciándoos coa investiga-
ción dun fenómeno na-
tural. (Comunicación 
lingüística; Aprender a 
aprender) 

• Recoñece e utiliza o Google 
Earth para explorar diferentes 
puntos da Terra. Acts. 32 e 
33, páx. 327. 
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A deformación en 
relación á Tectóni-
ca de placas. Com-
portamento mecá-
nico das rochas. 
Tipos de deforma-
ción: dobras e fa-
llas. 

3. Analizar os tipos 
de deformación que 
experimentan as 
rochas, establecen-
do a súa relación 
cos feitos a que son 
sometidas. 

3.1. Asocia os tipos de 
deformación tectónica 
cos esforzos aos que 
someten as rochas e 
coas propiedades des-
tas. (Comunicación 
lingüística; Aprender a 
aprender) 
 3.2. Relaciona os tipos 
de estruturas xeolóxicas 
coa tectónica de placas. 
(Comunicación lingü-
ística; Aprender a 
aprender) 

• Recoñece os efectos que pro-
ducen os procesos xeolóxicos 
internos.  Act. 5, páx. 312. 
Act. 28, páx. 325. 

• Explica e comprende os me-
canismos de división continen-
tal. Act. 6, páx. 313. 

• Recoñece os mecanismos de 
formación de cordilleiras. 
Acts. 7 a, 8 e 9, páx. 315.  

• Explica a través dun modelo 
experimental a formación de 
grandes cordilleiras. Act. 7 b e 
c, páx. 315. 

• Recoñece os tipos de esforzos 
aos que son sometidos as ro-
chas e o tipo de estrutura re-
sultante en cada caso. Act. 
10, páx. 316. 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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A deformación 
en relación á 
Tectónica de 
placas. Com-
portamento 
mecánico das 
rocas. Tipos de 
deformación: 
dobras e fallas. 

4. Representar 
os elementos 
dunha dobra e 
dunha falla. 
(Aprender a 
aprender) 
 
 
 
 
 
5. Detallar o 
proceso de 
metamorfismo 
relacionando os 
factores que lle 
afectan e os 
seus tipos. 
 
6. Identificar 
rochas meta-
mórficas a partir 
das súas carac-
terísticas e 
utilidades.   
 
 

4.1. Distingue os elemen-
tos dunha dobra, clasifi-
cándoos atendendo a 
diferentes criterios. 
(Aprender a aprender) 
4.2. Recoñece e clasifica 
os distintos tipos de falla, 
identificando os elemen-
tos que a constitúen.  
(Aprender a aprender) 
5.1. Clasifica o metamor-
fismo en función dos 
diferentes factores que o 
condicionan. (Comuni-
cación lingüística; 
Aprender a aprender) 
 
6.1. Ordena e clasifica as 
rochas metamórficas 
máis frecuentes da codia 
terrestre relacionando a 
súa textura co tipo de 
metamorfismo experi-
mentado. (Comunica-
ción lingüística; Apren-
der a aprender) 

• Coñece os distintos tipos de do-
bras e identifica en cada un deles 
os elementos que o forman. 
Acts. 11 e 12, páx. 317. 

• Clasifica os tipos de metamorfis-
mo en función do lugar no que se 
produce.  Act. 15, páx. 321. 

• Relaciona os tipos de metamor-
fismo cos axentes causantes des-
te.  Act. 16, páx. 321. 

• Clasifica as rochas metamórficas 
relacionando a súa textura e 
composición co tipo de metamor-
fismo experimentado.  Act. 17, 
páx. 321; Acts. 18 e 19, páx. 
322; Act. 27, páx. 325. 
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Estudo de cor-
tes xeolóxicos 
sinxelos. 

7. Deducir a 
partir de mapas 
topográficos e 
cortes xeolóxi-
cos dunha zo-
na determinada 
a existencia de 
estruturas xeo-
lóxicas e a súa 
relación co 
relevo.  

 

7.1. Interpreta e realiza 
mapas topográficos e 
cortes xeolóxicos sinxe-
los. 
(Comunicación lingüís-
tica; Aprender a apren-
der) 
7.2. Interpreta cortes 
xeolóxicos e determina a 
antigüidade dos estratos, 
as discordancias e a 
historia xeolóxica da re-
xión. (Aprender a 
aprender) 

• Interpreta a partir dun esquema 
sinxelo dun afloramento o tipo de 
estrutura tectónica que aparece 
representado nel. Act. 13, páx. 
319; Act. 24, páx. 325. 

• Deduce os mecanismos ou pro-
cesos que tiveron lugar para ex-
plicar a estrutura que aparece 
representada no esquema dun 
noiro de estrada.  Act. 14, páx. 
319. 

• Analiza un corte xeolóxico e de-
duce o tipo de estruturas e os 
mecanismos que deron lugar a 
estas. Act. 25, páx. 325. 

• Recoñece nun mapa zonas de 
rifting e deduce a partir delas o 
tipo de esforzos e as estruturas ás 
que dan lugar. Act. 23, páx. 324. 

• Coñece o proceso de observación 
e descrición dun afloramento e 
sintetiza os datos nun corte xeo-
lóxico do que deduce as estrutu-
ras presentes. Act. 30, páx. 326. 

• Determina a idade dos estratos 
tras o recoñecemento dos tipos 
de fósiles achados neles. Act. 31, 
páx. 326. 
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*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Busca e inter-
pretación de 
textos científi-
cos. 

8. Buscar, se-
leccionar e in-
terpretar infor-
mación de ca-
rácter científico 
en diversas fon-
tes. 

8.1 Analiza e explica expe-
riencias e feitos relevantes 
relacionados con feitos 
xeolóxicos e científicos. 
(Comunicación lingüísti-
ca; Aprender a aprender) 

• Busca información sobre te-
mas científicos a partir da 
comprensión e interpretación 
de textos en distintos medios. 
Act. 29 a, páx. 325. 

Uso das Tec-
noloxías da 
Información e a 
Comunicación. 

9. Utilizar o or-
denador para 
afianzar e auto-
avaliar os conti-
dos traballados 
na unidade. 
 
 

9.1. Usa o ordenador para 
afianzar e desenvolver o 
coñecemento da área de 
Bioloxía e Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferramenta 
de aprendizaxe e autoavalia-
ción. Animacións e activida-
des interactivas en Celmedi-
xital: páx. 313. 
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Unidade 17 Os procesos externos e as rochas que orixinan 
OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 

77. Analizar os principais procesos xeolóxicos externos. 
78. Estudar as principais características dos sedimentos e 

as rochas sedimentarias. 
79. Aprender a utilidade de rochas e minerais.  

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2 e 3) 

 
Competencia dixital (Obxectivo 2) 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Minerais e 
rochas 

1. Seleccionar e identi-
ficar os minerais e os 
tipos de rochas máis 
frecuentes, especial-
mente aqueles utiliza-
dos en edificios, mo-
numentos e outras 
aplicacións de interese 
social ou industrial. 

1.1. Identifica as apli-
cacións de interese 
social ou industrial de 
determinados tipos de 
minerais e rochas. 
(Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender) 

• Coñece as aplicacións de intere-
se social ou industrial de determi-
nados tipos de minerais e rochas. 
Acts. 22 e 23, páx. 341. 
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Procesos se-
dimentarios. 
As facies se-
dimentarias: 
identificación 
e interpreta-
ción. Clasifi-
cación e xé-
nese das prin-
cipais rochas 
sedime 
ntarias. 

2. Recoñecer os pro-
cesos xeolóxicos exter-
nos. 

2.1. Enumera e define 
os procesos xeolóxi-
cos externos. (Comu-
nicación lingüística; 
Aprender a apren-
der) 
 

• Diferencia os tipos de meteoriza-
ción física e química e recoñece 
os axentes que os provocan. Act. 
6, páx. 331. 

• Recoñece o axente de transporte 
dos materiais e os efectos que 
provoca neles. Acst. 5 e 6, páx. 
331. Act. 26, páx. 343. 

• Recoñece os distintos ambientes 
sedimentarios. Acts. 8 e 9, páx. 
333. 

• Recoñece a intervención dos 
procesos xeolóxicos externos na 
modelaxe do relevo e na forma-
ción de sedimentos e rochas se-
dimentarias. Act. 19, páx. 337; 
Act. 25 a, páx. 342. 

3. Relacionar estruturas 
sedimentarias con am-
bientes sedimentarios. 

3.1. Detalla e discrimi-
na as diferentes fases  
do proceso de forma-
ción dunha rocha se-
dimentaria. (Comuni-
cación lingüística; 
Aprender a aprender) 

• Recoñece as estruturas sedimen-
tarias e deduce delas información 
sobre o medio no que se produciu 
o depósito. Act. 28 e 29, páx. 
343.  

4. Explicar a diaxénese 
e as súas fases.  
 

4.1. Describe as fases 
da diaxénese. (Co-
municación lingüísti-
ca; Aprender a 
aprender) 

• Define e identifica as distintas 
fases da diaxénese. Act.18, páx. 
337. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Procesos se-
dimentarios. 
As facies se-
dimentarias: 
identificación e 
interpretación. 
Clasificación e 
xénese das 
principais ro-
chas sedimen-
tarias. 
 

5. Clasificar rochas 
sedimentarias aplican-
do as súas distintas 
orixes como criterio. 
  
 
 

5.1. Ordena e clasifi-
ca as rochas sedi-
mentarias máis fre-
cuentes da codia 
terrestre segundo a 
súa orixe. 
(Comunicación 
lingüística; Apren-
der a aprender) 

• Recoñece nunha imaxe a textura 
dunha rocha sedimentaria ao identifi-
car a forma, o tamaño e a relación 
entre os tamaños dos grans que a 
forman. Act. 10 a, b e c, páx. 335.  

• Identifica a textura dos grans dos 
sedimentos ou rochas sedimentarias 
e os relaciona co axente de transpor-
te. Acts. 10 d, 11 e 12. Páx. 335. 
Act. 13, páx. 336. 

• Relaciona a madurez textural e com-
posicional co tipo de transporte e o 
grao de alteración química. Act. 15 e 
16, páx. 336; Act. 25 c, páx. 342. 
Act. 27b, páx. 343. 

• Recoñece a orixe dos sedimentos ao 
identificar a súa textura, composición 
e madurez. Act. 14, páx. 336. Act. 
27a, páx. 343. 

• Recoñece os distintos tipos de ro-
chas sedimentarias detríticas e non 
detríticas e relaciónaas co seu pro-
ceso de formación. Act. 20, páx. 
338. 

• Identifica o petróleo e o carbón como 
rochas sedimentarias e coñece o seu 
proceso de formación. Act. 21 a, 
páx. 340. 
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Estudo de cor-
tes xeolóxicos 
sinxelos 

80. Deducir a partir de 
mapas topográficos e 
cortes xeolóxicos du-
nha zona determinada, 
a existencia de estru-
turas xeolóxicas e a 
súa relación co relevo. 

Interpreta e realiza 
mapas e cortes xeo-
lóxicos sinxelos. 
(Aprender a apren-
der) 

• Calcula distancias nun mapa. Act. 
31, páx. 345. 

• Levanta perfís topográficos. Act. 32, 
páx. 345. 
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Busca e inter-
pretación de 
textos científi-
cos. 

7. Buscar, seleccionar 
e interpretar informa-
ción de carácter cientí-
fico en diversas fontes. 

7.1. Analiza e explica 
experiencias e feitos 
relevantes relaciona-
dos con feitos xeolóxi-
cos e científi-
cos.(Comunicación 
lingüística; Aprender 
a aprender) 

• Busca información sobre temas 
científicos a partir da comprensión e 
interpretación de textos en distintos 
medios. Act. 21 b, páx. 340; Act. 
30, páx. 343. 

Uso das Tec-
noloxías da 
Información e a 
Comunicación. 

8. Utilizar o ordenador 
para afianzar e autoa-
valiar os contidos tra-
ballados na unidade. 

8.1. Usa o ordenador 
para afianzar e de-
senvolver o coñece-
mento da área de 
Bioloxía e Xeoloxía. 
(Competencia dixi-
tal) 

• Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación. Ani-
macións e actividades interactivas 
en Celmedixital: páxs. 332 e 345. 
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Unidade 18 Como funciona a Terra 

OBXECTIVOS DE UNIDADE COMPETENCIAS 
81. Coñecer os distintos procesos que condicionan a estru-

tura actual da Terra. 
82. Comprender o relevo como o resultado da interacción 

entre os procesos xeolóxicos externos e internos. 
83. Afondar no coñecemento dos distintos tipos de riscos 

xeolóxicos. 

Comunicación lingüística (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 
Competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía (Obxectivos 1, 2 e 3) 
 
Aprender a aprender (Obxectivos 1, 2 e 3) 

 
Competencia dixital (Obxectivo 1) 

 

BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Achegas das 
novas tecno-
loxías na 
investigación 
do noso pla-
neta. 
 

3. Precisar os 
distintos procesos 
que condicionan a 
estrutura actual da 
Terra. 
 

3.1. Detalla e enumera pro-
cesos que deron lugar á es-
trutura actual do planeta. 
(Comunicación lingüística; 
Aprender a aprender) 
 
 

• Describe e relaciona os procesos 
que tiveron lugar e que se se-
guen dando no noso planeta 
responsables, todos eles, da es-
trutura actual da Terra. Act. 5, 
páx. 348 e Acts. 6 e 8, páx. 349.  

• Interpreta o relevo como o resul-
tado da interacción dos procesos 
xeolóxicos externos e internos. 
Acst. 9 e 10, páx. 350, Act. 29, 
páx. 361. 

• O solo como resultado dos pro-
cesos que teñen lugar na Terra. 
Act. 14, páx. 353. 

• Coñecer as fontes de enerxía da 
Terra. Act. 28, páx. 361. 

4. Aplicar os 
avances das no-
vas tecnoloxías na 
investigación xeo-
lóxica. 

4.1. Distingue métodos de-
senvolvidos grazas ás novas 
tecnoloxías asociándoo coa 
investigación dun fenómeno 
natural. (Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender) 

• Recoñece os límites planetarios 
tras as últimas investigacións 
científicas. Act. 22 e 23, páx. 
358. 

Dinámica 
litosférica 

5. Clasificar os 
bordos de placas 
litosféricas sina-
lando os procesos 
que ocorren entre 
eles.  

5.1. Identifica os tipos de 
bordos de placas explicando 
os procesos asociados a 
eles. (Comunicación lingü-
ística; Aprender a apren-
der) 

• Coñece os bordos de placa e os 
procesos que se asocian a cada 
un deles. Act. 12, páx. 352. 
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Magmatismo  Diferenciar os 
riscos xeolóxicos.  
 
 
 
 

5.2. 4.1. Recoñece medidas 
de prevención para evitar 
posibles catástrofes. (Comu-
nicación lingüística; 
Aprender a aprender) 

• Define medidas de prevención 
para evitar posibles catástrofes. 
Act. 24, páx. 359. 

Vulcanismo e sis-
micidade. 

4.1. Analiza os riscos xeoló-
xicos derivados dos procesos 
internos. Vulcanismo e sismi-
cidade. (Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender) 

• Recoñece os cambios a nivel 
local e global que xera o vulca-
nismo. Acts.11 e 13, páx. 352. 

• Coñece o papel dos mapas sís-
micos para previr terremotos. 
Act. 25, páx. 359. 
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BLOQUE CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE* DESCRITORES/INDICADORES 
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Principais acon-
tecementos na 
historia xeolóxi-
ca da Terra. 

Recoñecer os 
cambios climáti-
cos como acon-
tecementos que 
marca a historia 
xeolóxica da 
Terra.  

5.1. Coñece de que de-
pende a temperatura me-
dia da Terra e as causas 
que poden dar lugar a un 
cambio climático. (Comu-
nicación lingüística; 
Aprender a aprender) 
 

• Relaciona a tectónica de placas 
cos cambios climáticos. Act. 16, 
páx. 355. 

• Relaciona os efectos do cambio 
climático coas causas que o orixi-
nan. Acts. 17 e 18, páx. 355, act. 
32, páx. 361. 

• Recoñece os indicios que eviden-
cian o quecemento global. Act. 
19, páx. 356 e Acts. 20 e 21, 
páx. 357 e Acts. 30 e 31, páx. 
361. 

• Interpreta un mapa de temperatu-
ras. Act. 27, páx. 360. 

Estudo de cor-
tes xeolóxicos 
sinxelos 

84. Deducir a 
partir de mapas 
topográficos e 
cortes xeolóxicos 
dunha zona de-
terminada, a 
existencia de 
estruturas xeoló-
xicas e a súa 
relación co rele-
vo. 

Interpreta e realiza mapas 
e cortes xeolóxicos sinxe-
los. (Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender) 

• Realiza e interpreta mapas xeo-
lóxicos. Acts. 33 e 34, páx. 363. 
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Busca e inter-
pretación de 
textos científi-
cos. 

7. Buscar, selec-
cionar e interpre-
tar información 
de carácter cien-
tífico en diversas 
fontes. 

7.1. Analiza e explica ex-
periencias e feitos rele-
vantes relacionados con 
feitos xeolóxicos e científi-
cos. (Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender) 

• Busca información sobre temas 
científicos a partir da compren-
sión e interpretación de textos en 
distintos medios. Act. 7, páx. 
349. 

Uso das Tecno-
loxías da Infor-
mación e a Co-
municación. 

8. Utilizar o or-
denador para 
afianzar e auto-
avaliar os conti-
dos traballados 
na unidade. 

8.1. Usa o ordenador para 
afianzar e desenvolver o 
coñecemento da área de 
Bioloxía e Xeoloxía. 
(Competencia dixital) 

• Utiliza as TIC como ferramenta de 
aprendizaxe e autoavaliación. 
Animacións e actividades inte-
ractivas en Celmedixital: páx. 
356. 

*Todos os estándares de aprendizaxe axudan a adquirir a competencia matemática e as competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. 
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CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 
 
- Interpretar os datos obtidos por distintos métodos para ofrecer unha visión coherente sobre a 
estrutura e composición do interior do planeta. 
- Trátase de comprobar que o alumnado interpreta adecuadamente os datos provenientes de 
diferentes métodos de estudo do interior da Terra (sismolóxico, gravimétrico, magnético, térmi-
co, etc.), relaciónaos coas teorías actuais sobre a orixe e evolución do planeta, representa a 
súa estrutura concéntrica en capas cada vez máis densas, coñece a súa composición, a distri-
bución dos materiais e a circulación de materia e enerxía polo interior de forma que posibilita os 
movementos das capas xeolóxicas máis superficiais. 
- Deseñar e realizar investigacións que contemplen as características esenciais do traballo 
científico (concreción do problema, emisión de hipótese, deseño e realización de experiencias 
e comunicación de resultados) a procesos como a cristalización, a formación de minerais, a 
formación do chan, a nutrición vexetal, etc. 
- Trátase de comprobar a progresión dos estudantes no desenvolvemento de destrezas e acti-
tudes científicas, para constatar o seu avance conceptual, metodolóxico e actitudinal, aplicán-
doos ao estudo de problemas de interese para a xeoloxía e bioloxía. 
- Situar sobre un mapa as principais placas litosféricas e valorar as accións que exercen os 
seus bordos. Explicar as zonas de volcáns e terremotos, a formación de cordilleiras, a expan-
sión do fondo oceánico, o seu simetría na distribución de materiais e a aparición de rochas e 
fósiles semellantes en lugares moi afastados. 
- Preténdese avaliar se o alumnado coñece e sitúa as principais placas litosféricas e a acción 
de cada un dos seus bordos cando no seu movemento entra en colisión cos doutra placa. Así 
mesmo, ha de saber interpretar todos os fenómenos xeolóxicos asociados a elas e as forzas 
que os ocasionan: as correntes de convección internas, o aparente movemento dos continen-
tes, o rexuvenecemento dos relevos, os rexistros fósiles, etc. 
- Identificar os principais tipos de rochas, a súa composición, textura e proceso de formación. 
Sinalar os seus afloramentos e as súas utilidades. 
- O alumnado debe recoñecer as principais rochas sedimentarias así como os procesos que 
deron lugar á súa formación e ha de saber realizar algunhas experiencias nas que teñan lugar 
eses procesos a escala de laboratorio. De igual forma, debe recoñecer as rochas metamórfi-
cas, identificando as distintas fases das series da arxila. Tamén ha de ser capaz de diferenciar, 
entre as rochas magmáticas, as volcánicas, as filonianas e as plutónicas, recoñecendo as que 
son máis comúns delas e sabendo describir, a través da súa textura, o seu proceso de forma-
ción. 
- Explicar os procesos de formación dun solo, identificar e situar os principais tipos de chan e 
xustificar a importancia da súa conservación. 
- Trátase de avaliar a capacidade para descubrir as características propias do chan, recoñecer 
os compoñentes que lle dan entidade e xustificar as razóns da súa importancia ecolóxica. Isto 
significa comprobar se comprendeu a influencia de factores como o tipo de precipitación, o re-
levo, a litoloxía, a cobertura vexetal ou a acción humana na formación do chan, se coñecen os 
tipos de chan máis importantes e a súa localización así como algunhas medidas de protección 
dos chans para evitar a desertización. Valorarase igualmente a conceptualización do chan co-
mo un ben fráxil e imprescindible para o mantemento da vida e a comprensión da incidencia da 
actividade humana sobre a cortiza terrestre. 
- Explicar as características fundamentais dos principais taxons nos que se clasifican os seres 
vivos e saber utilizar táboas dicotómicas para a identificación dos máis comúns. 
- O alumnado debe manexar os criterios científicos cos que se estableceron as clasificacións 
dos seres vivos e diferenciar os pertencentes a cada un dos cinco reinos, sabendo describir as 
súas características identitarias. Ante as plantas e animais máis frecuentes, debe saber mane-
xar táboas que sirvan para a súa correcta identificación, polo menos ata o nivel de familia. 
- Razoar por que algúns seres vivos organízanse en tecidos e coñecer os que compón os vexe-
tais e os animais, así como a súa localización, carácteres morfolóxicos e a súa fisioloxía. Ma-
nexar o microscopio para poder realizar observacións dos mesmos e diferenciar os máis impor-
tantes. 
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- O alumnado debe ser capaz, ante debuxos, fotografías ou preparacións no microscopio de 
órganos de animais ou vexetais, de identificar os tecidos que os constitúen e realizar un debu-
xo esquemático e explicativo dos mesmos sinalando as funcións que desempeña cada tecido e 
a morfoloxía das células que o forman. Tamén ha de saber realizar preparacións microscópicas 
de tecidos vexetais e animais sinxelas, manexando os instrumentos, reactivos e colorantes 
necesarios para iso. 
- Explicar a vida da planta como un todo, entendendo que o seu tamaño, estruturas, organiza-
ción e funcionamento son unha determinada resposta a unhas esixencias impostas polo medio, 
físico ou biolóxico, para o seu mantemento e supervivencia como especie. 
- Preténdese avaliar o coñecemento que posúe o alumnado sobre o proceso de nutrición autó-
trofa das plantas, a súa reprodución e a súa función de relación, así como a influencia que te-
ñen determinadas variables e as estruturas adaptativas que posúen para desenvolver con éxito 
a súa funcións. Valorarase igualmente a capacidade para recoñecer o papel dos seres autótro-
fos como produtores da materia orgánica da que depende a vida do resto de seres vivos. Por 
outra banda, debe ser capaz de deseñar e desenvolver experiencias, nas que se poidan con-
trolar determinadas variables, sobre a fotosíntese e a acción das hormonas no organismo. 
- Explicar a vida dun determinado animal como un todo, entendendo que o seu tamaño, estru-
turas, organización e funcionamento son unha determinada resposta a unhas esixencias im-
postas polo medio, físico ou biolóxico, para o seu mantemento e supervivencia como especie. 
- Preténdese avaliar o coñecemento que posúe o alumnado sobre os principais grupos de ani-
mais en canto ao proceso de nutrición e as estruturas e órganos que a permiten; as condutas e 
os aparellos que están destinados á súa reprodución; os órganos e sistemas que procuran le-
var a cabo a súa función de relación, así como as estruturas adaptativas que posúen para rea-
lizar con éxito as súas funcións. Debe ser capaz de deseñar e realizar experiencias sobre algún 
aspecto da dixestión, a circulación ou a respiración. 
 
PROXECTO XERAL DE AVALIACIÓN 
 
  A avaliación terá un carácter formativo e de punto de reflexión para encouzar a aprendizaxe e  
tentar que sexa o máis significativa posible. 
Como instrumento de avaliación teranse en conta tódolos materiais elaborados polo alumnado 
e todas as súas actividades, podendo concretarse nas seguintes actuacións: 
• Valoración da actitude e participación xeral nas clases, teóricas e prácticas. 
• Valoración do caderno de aula que incluirá as actividades de prácticas. 
Estes dous apartados servirán para incrementar a nota final. 
• Realización dunha proba escrita por cada avaliación. 
• Realización dunha proba de recuperación despois da 1ª, 2ª e 3ª avaliación.  
• Realización dunha proba extraordinaria a final de curso para aqueles alumnos e alumnas 

que teñan só unha  avaliación suspensa, o resto dos alumnos e alumnas realizaran a proba 
extraordinaria de setembro. 

 Tendo en conta que cada avaliación ten tres oportunidades para ser superada, non se farán 
exames individuais, si un alumno/a, por unha causa xustificada, non pode presentarse ao exa-
me, presentarase á recuperación. 
Aqueles alumnos/as que non superen as probas escritas, non aprobarán a asignatura. 
Aqueles/as alumnos/as que non asistan ás clases perderán o dereito de avaliación continua 
segundo os criterios sinalados no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
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Cultura Científica 
Introdución 

Tanto a ciencia como a tecnoloxía son alicerces do benestar das nacións, e ambas son nece-
sarias para que un país poida enfrontarse a novos retos e a atopar solucións para eles. 
O desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dun país, a súa posición nun mundo cada 
vez máis competitivo e globalizado, así como o benestar da cidadanía na sociedade da infor-
mación e do coñecemento, dependen directamente da súa formación intelectual e, entre outros 
factores, da súa cultura científica.  
Que a ciencia forma parte do acervo cultural da humanidade é innegable; de feito, calquera 
cultura pasada apoiou os seus avances e logros nos coñecementos científicos que se ían ad-
quirindo e que se debían ao esforzo e á creatividade humana. A materia denominada Cultura 
Científica debe, daquela, contribuír á adquisición desta dimensión da competencia en concien-
cia e expresión cultural. 
Individualmente considerada, a ciencia é unha das grandes construcións teóricas da humani-
dade; o seu coñecemento forma o individuo, proporciónalle capacidade de análise e de procura 
da verdade. Na vida diaria estamos en continuo contacto con situacións de carácter científico 
que nos afectan directamente, situacións que a cidadanía do século XXI debe ser capaz de 
entender e de valorar criticamente. 
Repetidas veces, os medios de comunicación informan sobre cuestións científicas e tecnolóxi-
cas de actualidade. A materia de Cultura Científica contribúe a que o alumnado avalíe enuncia-
dos relacionados con estas cuestións e tome decisións fundamentadas en probas de carácter 
científico, diferenciándoas das crenzas e das opinións. En definitiva, trátase de que os cida-
dáns e as cidadás sexan competentes para tomar decisións baseadas no coñecemento cientí-
fico, nun marco democrático de participación cidadá, desenvolvendo deste xeito a competencia 
social e cívica.  
Un dos aspectos básicos da competencia científica é a capacidade de utilizar probas e argu-
mentar en relación a cuestións de carácter científico, e tomar decisións baseadas en probas. A 
materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a través dunha metodoloxía que enfronte o 
alumnado ao reto de utilizar probas e argumentar nun contexto real e mediante o diálogo entre 
iguais. O traballo cooperativo e colaborativo, a formulación de tarefas en contextos reais e o 
traballo experimental deben, xa que logo, formar parte do desenvolvemento curricular na aula. 
Partindo do enfoque competencial do currículo, a materia de Cultura Científica servirá para o 
desenvolvemento das competencias lingüística e dixital, a través da realización de tarefas gru-
pais que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar pre-
sentacións, defender as opinións propias en debates e outras situacións de aula. 
A materia tamén contribuirá ao desenvolvemento das competencias de aprender a aprender, e 
de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, a través dunha metodoloxía que promova si-
tuacións de aula que fomenten a responsabilidade do alumnado no proceso de aprendizaxe, a 
avaliación e a autoavaliación, a autocrítica e a promoción da iniciativa do alumnado para que 
sexa o protagonista do proceso.  
Outra razón do interese da materia de Cultura Científica é a importancia do coñecemento e da 
utilización do método científico, útil non só no ámbito da investigación, senón en xeral en todas 
as disciplinas e actividades. Ademais, o fomento de vocacións científicas é outra das dimen-
sións ás que esta materia debe contribuír. 
Por tanto, requírese que a sociedade adquira unha cultura científica básica que lle permita en-
tender o mundo actual e ser quen de tomar decisións baseadas no coñecemento científico en 
distintos contextos; é dicir, conseguir a alfabetización científica da cidadanía. Por iso, esta ma-
teria vincúlase tanto á etapa de ESO como á de bacharelato.  
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No cuarto curso de ESO, a materia de Cultura Científica establece a base de coñecemento 
científico sobre temas xerais como o universo, os avances tecnolóxicos, a saúde, a calidade de 
vida e a contribución do coñecemento dos materiais aos avances da humanidade. 
Para primeiro de bacharelato déixanse cuestións algo máis complexas, como a formación da 
Terra e a orixe da vida, a xenética, os avances biomédicos e, para rematar, un bloque dedicado 
a todo o relacionado coas tecnoloxías da información e da comunicación. 
Tanto en cuarto de ESO como en primeiro de bacharelato, no bloque 1 establécense os proce-
dementos de traballo para abordar os contidos dos outros bloques de coñecemento. Para lo-
grar a adquisición das competencias, deben formar parte do desenvolvemento curricular a ob-
tención e a selección crítica de información de carácter científico; a valoración da importancia 
da ciencia e a tecnoloxía na vida diaria; a comunicación de información de carácter científico 
nos soportes escrito, oral e virtual; o diálogo e o debate entre iguais sobre os temas científico 
tecnolóxicos; o traballo cooperativo e colaborativo. Trátase, pois, ademais de adquirir coñece-
mentos científico tecnolóxicos, de contribuír á capacidade de avaliar de xeito crítico e comuni-
car eficazmente cuestións de carácter científico e tecnolóxico. Por tanto, as estratexias funda-
mentais dos procedementos de traballo deben impregnar o resto de bloques de coñecemento, 
formando parte indivisible á hora de abordar cuestións relacionadas coa cultura científica. 
 
 
OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE CULTURA CIENTÍFICA 
 
- No Bacharelato, a materia de Cultura Científica amplía e afonda nos coñecementos adquiri-

dos en cuarto de Educación Secundaria Obrigatoria, analizando con maior detalle a forma-
ción da Terra e a orixe da vida, a xenética, os avances biomédicos e, por último, un bloque 
dedicado ao relacionado coas Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

- Pártese da formación da Terra ata chegar á orixe da vida. Avánzase no campo da xenética 
para rematar a parte relativa á Bioloxía e a Xeoloxía cos avances en biomedicina. 

- Déixanse as dúas últimas unidades para abordar os contidos relativos ás tecnoloxías da in-
formación e a comunicación. 

 

OBXECTIVOS - CONTIDOS MÍNIMOS - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS 
CLAVE   

 Cultura Científica. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendiza-
xe 

Competencias 
clave 

 Bloque 1. Procedementos de traballo  

• d 
• e 
• g 
• i 
• l 

• B1.1. A comunicación en 
ciencia e tecnoloxía. O 
artigo científico. Fontes 
de divulgación científica. 
Elaboración e presenta-
ción de informes utili-
zando distintos medios. 

• B1.1. Obter, seleccionar 
e valorar informacións 
relacionadas con temas 
científicos da actualida-
de.  

• CCIB1.1.1. Analiza un 
texto científico e valora 
de forma crítica o seu 
contido. 

• CAA 
• CCL 

• CCIB1.1.2. Presenta 
información sobre un 
tema tras realizar unha 
procura guiada de fontes 
de contido científico, uti-
lizando tanto os soportes 
tradicionais como inter-
net. 

• CCL 
• CD 
• CAA 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendiza-
xe 

Competencias 
clave 

• a 
• b 
• o 

• B1.2. Ciencia, tecnoloxía 
e sociedade: perspectiva 
histórica. 

• B1.2. Valorar a impor-
tancia da investigación e 
o desenvolvemento tec-
nolóxico na actividade 
cotiá. 

• CCIB1.2.1. Analiza o 
papel da investigación 
científica como motor da 
nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da 
historia. 

• CAA 
• CCEC 

• e 
• g 
• m 
• l 

• B1.1. A comunicación en 
ciencia e tecnoloxía. O 
artigo científico. Fontes 
de divulgación científica. 
Elaboración e presenta-
ción de informes utili-
zando distintos medios. 

• B1.3. Comunicar conclu-
sións e ideas en distintos 
soportes a públicos di-
versos, utilizando efi-
cazmente as tecnoloxías 
da información e da co-
municación para trans-
mitir opinións propias ar-
gumentadas. 

• CCIB1.3.1. Comenta 
artigos científicos divul-
gativos realizando valo-
racións críticas e análise 
das consecuencias so-
ciais, e defende en pú-
blico as súas conclu-
sións. 

• CCL 
• CD 
• CAA 
• CSIEE 

 Bloque 2. A Terra e a vida  

• i 
• l 

• B2.1. Orixe e formación 
da Terra: deriva conti-
nental e tectónica de 
placas. 

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

• CCIB2.1.1. Xustifica a 
teoría de deriva conti-
nental a partir das pro-
bas xeográficas, paleon-
tolóxicas, xeolóxicas e 
paleoclimáticas. 

• CMCCT 

• l • B2.1. Orixe e formación 
da Terra: deriva conti-
nental e tectónica de 
placas. 

• B2.2. Explicar a tectóni-
ca de placas e os fenó-
menos a que dá lugar, 
así como os riscos como 
consecuencia destes fe-
nómenos. 

• CCIB2.2.1. Utiliza a 
tectónica de placas para 
explicar a expansión do 
fondo oceánico e a acti-
vidade sísmica e volcá-
nica nos bordos das pla-
cas. 

• CMCCT 

• CCIB2.2.2. Nomea e 
explica medidas prediti-
vas e preventivas para o 
vulcanismo e os terre-
motos. 

• CMCCT 

• l • B2.2. Vulcanismo e 
terremotos: predición e 
prevención. 

• B2.3. Determinar as 
consecuencias do estu-
do da propagación das 
ondas sísmicas P e S, 
respecto das capas in-
ternas da Terra. 

• CCIB2.3.1. Relaciona a 
existencia de capas te-
rrestres coa propagación 
das ondas sísmicas a 
través delas. 

• CAA 

• a 
• b 
• h 

• B2.3. Orixe da vida na 
Terra. 

• B2.4. Coñecer e descri-
bir os últimos avances 
científicos sobre a orixe 
da vida na Terra e enun-
ciar as teorías científicas 
que explican a orixe da 
vida na Terra, diferen-
ciándoas das baseadas 
en crenzas.  

• CCIB2.4.1. Coñece e 
explica as teorías acerca 
da orixe da vida na Te-
rra. 

• CMCCT 

• CCIB2.4.2. Describe as 
últimas investigacións 
científicas en torno ao 
coñecemento da orixe e 
o desenvolvemento da 
vida na Terra. 

• CCEC 

• l 
• h 

• B2.4. Do fixismo ao 
evolucionismo. Evolu-
ción a debate: teorías 

• B2.5. Establecer as 
probas que apoian a teo-
ría da selección natural 

• CCIB2.5.1. Describe as 
probas biolóxicas, pale-
ontolóxicas e molecula-

• CMCCT 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendiza-
xe 

Competencias 
clave 

científicas e pseudocien-
tíficas sobre a evolución. 
Evolución do ser huma-
no. 

de Darwin e utilizala pa-
ra explicar a evolución 
dos seres vivos na Te-
rra, enfrontándoa a teo-
rías non científicas. 

res que apoian a teoría 
da evolución das espe-
cies. 

• CCIB2.5.2. Enfronta as 
teorías de Darwin e La-
marck para explicar a 
selección natural. 

• CMCCT 

• CCIB2.5.3. Enfronta o 
neodarwinismo coas ex-
plicacións non científicas 
sobre a evolución. 

• CMCCT 

• l 
• m 

• B2.4. Do fixismo ao 
evolucionismo. Evolu-
ción a debate: teorías 
científicas e pseudocien-
tíficas sobre a evolución. 
Evolución do ser huma-
no. 

• B2.6. Recoñecer a evo-
lución desde os primei-
ros homínidos ata o ser 
humano actual e esta-
blecer as adaptacións 
que nos fixeron evolu-
cionar. 

• CCIB2.6.1. Establece as 
etapas evolutivas dos 
homínidos ata chegar ao 
Homo Sapiens, salien-
tando as súas caracte-
rísticas fundamentais, 
como a capacidade cra-
nial e altura. 

• CMCCT 

• CCIB2.6.2. Valora de 
forma crítica as informa-
cións asociadas ao Uni-
verso, á Terra e á orixe 
das especies, distinguin-
do entre información 
científica real, opinión e 
ideoloxía.  

• CSC 

 Bloque 3. Avances en biomedicina  

• h 
• l 
• ñ 

• B3.1. Evolución histórica 
da investigación médica 
e farmacéutica. 

• B3.1. Analizar a evolu-
ción histórica na consi-
deración e no tratamento 
das doenzas. 

• CCIB3.1.1. Coñece a 
evolución histórica dos 
métodos de diagnóstico 
e tratamento das doen-
zas. 

• CCEC 

• a 
• l 
• i 

• B3.1. Evolución histórica 
da investigación médica 
e farmacéutica. 

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

• CCIB3.2.1. Establece a 
existencia de alternati-
vas á medicina tradicio-
nal, valorando o seu 
fundamento científico e 
os riscos que levan con-
sigo.  

• CSC 

• a • B3.2. Últimos avances 
en medicina. 

• B3.3. Valorar as vanta-
xes que suscita a reali-
zación dun transplante e 
as súas consecuencias. 

• CCIB3.3.1. Propón os 
transplantes como alter-
nativa no tratamento de 
certas doenzas, valoran-
do as súas vantaxes e 
os seus inconvenientes. 

• CSC 

• a 
• h 
• l 

• B3.1. Evolución histórica 
da investigación médica 
e farmacéutica. 

• B3.4. Tomar conciencia 
da importancia da inves-
tigación médico-
farmacéutica. 

• CCIB3.4.1. Describe o 
proceso que segue a in-
dustria farmacéutica pa-
ra descubrir, desenvol-
ver, ensaiar e comercia-
lizar os fármacos.  

• CMCCT 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendiza-
xe 

Competencias 
clave 

• a • B3.3. Valoración crítica 
da información relacio-
nada coa medicina. Uso 
responsable dos medi-
camentos. Patentes. 

• B3.5. Facer un uso res-
ponsable do sistema sa-
nitario e dos medica-
mentos.  

• CCIB3.5.1. Xustifica a 
necesidade de facer un 
uso racional da sanidade 
e dos medicamentos. 

• CSC 

• b 
• e 
• i 

• B3.3. Valoración crítica 
da información relacio-
nada coa medicina. Uso 
responsable dos medi-
camentos. Patentes. 

• B3.6. Diferenciar a in-
formación procedente de 
fontes científicas das 
que proceden de pseu-
dociencias ou que per-
seguen obxectivos sim-
plemente comerciais. 

• CCIB3.6.1. Discrimina a 
información recibida so-
bre tratamentos médicos 
e medicamentos en fun-
ción da fonte consultada. 

• CCL 
• CSIEE 

 Bloque 4. A revolución xenética  

• h • B4.1. Revolución xenéti-
ca. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN re-
combinante e enxeñaría 
xenética. Aplicacións. 

• B4.1. Recoñecer os 
feitos históricos máis sa-
lientables para o estudo 
da xenética. 

• CCIB4.1.1. Coñece e 
explica o desenvolve-
mento histórico dos es-
tudos levados a cabo 
dentro do campo da xe-
nética. 

• CCEC 

• e 
• g 
• i 
• l 

• B4.1. Revolución xenéti-
ca. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN re-
combinante e enxeñaría 
xenética. Aplicacións. 

• B4.2. Obter, seleccionar 
e valorar informacións 
sobre o ADN, o código 
xenético, a enxeñaría 
xenética e as súas apli-
cacións médicas. 

• CCIB4.2.1. Sabe situar a 
información xenética que 
posúe calquera ser vivo, 
establecendo a relación 
xerárquica entre as es-
truturas, desde o nucleó-
tido ata os xenes res-
ponsables da herdanza. 

• CAA 
• CD 

• c 
• i 
• l 

• B4.1. Revolución xenéti-
ca. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN re-
combinante e enxeñaría 
xenética. Aplicacións. 

• B4.3. Coñecer os pro-
xectos que se desenvol-
ven actualmente como 
consecuencia de desci-
frar o xenoma humano, 
tales como HapMap e 
Encode. 

• CCIB4.3.1. Coñece e 
explica a forma en que 
se codifica a información 
xenética no ADN, xustifi-
cando a necesidade de 
obter o xenoma comple-
to dun individuo e desci-
frar o seu significado. 

• CMCCT 

• i 
• l 

• B4.1. Revolución xenéti-
ca. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN re-
combinante e enxeñaría 
xenética. Aplicacións. 

• B4.4. Describir e avaliar 
as aplicacións da enxe-
ñaría xenética na obten-
ción de fármacos, trans-
xénicos e terapias xéni-
cas. 

• CCIB4.4.1. Describe e 
analiza as aplicacións da 
enxeñaría xenética na 
obtención de fármacos, 
transxénicos e terapias 
xénicas. 

• CCL 

• a 
• b 

• B4.2. Técnicas de re-
produción asistida: im-
plicacións éticas e so-
ciais. 

• B4.5. Valorar as reper-
cusións sociais da re-
produción asistida e a 
selección e a conserva-
ción de embrións. 

• CCIB4.5.1. Establece as 
repercusións sociais e 
económicas da reprodu-
ción asistida e a selec-
ción e conservación de 
embrións.  

• CSIEE 
•  CSC 

• b 
• l 

• B4.3. Células nai e clo-
nación: aplicacións e 
perspectivas de futuro. 

• B4.6. Analizar os posi-
bles usos da clonación. 

• CCIB4.6.1. Describe e 
analiza as posibilidades 
que ofrece a clonación 
en diferentes campos. 

• CAA 

• i 
• l 

• B4.3. Células nai e clo-
nación: aplicacións e 

• B4.7. Establecer o mé-
todo de obtención dos 

• CCIB4.7.1. Recoñece os 
tipos de células nai en 

• CMCCT 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendiza-
xe 

Competencias 
clave 

perspectivas de futuro. tipos de células nai, así 
como a súa potenciali-
dade para xerar tecidos, 
órganos e ata organis-
mos completos.  

función da súa proce-
dencia e da súa capaci-
dade xenerativa, e esta-
blece en cada caso as 
aplicacións principais. 

• a 
• b 
• c 

• B4.4. Xenética e socie-
dade. Bioética. 

• B4.8. Identificar algúns 
problemas sociais e di-
lemas morais debidos á 
aplicación da xenética: 
obtención de transxéni-
cos, reprodución asistida 
e clonación. 

• CCIB4.8.1. Valora de 
xeito crítico os avances 
científicos relacionados 
coa xenética, os seus 
usos e as súas conse-
cuencias médicas e so-
ciais. 

• CSC 

• CCIB4.8.2. Explica as 
vantaxes e os inconve-
nientes dos alimentos 
transxénicos, razoando a 
conveniencia ou non do 
seu uso. 

• CMCCT 
• CSIEE 

 Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación  

• g 
• h 
• i 
• p 

• B5.1. Orixe, evolución e 
análise comparativa dos 
equipamentos informáti-
cos. 

• B5.1. Coñecer a evolu-
ción que experimentou a 
informática desde os 
primeiros prototipos ata 
os modelos máis ac-
tuais, sendo consciente 
do avance logrado en 
parámetros tales como 
tamaño, capacidade de 
procesamento, almace-
namento, conectividade, 
portabilidade, etc. 

• CCIB5.1.1. Recoñece a 
evolución histórica do 
computador en termos 
de tamaño e capacidade 
de proceso. 

• CCEC 

• CCIB5.1.2. Explica como 
se almacena a informa-
ción en diferentes forma-
tos físicos, tales como 
discos duros, discos óp-
ticos e memorias, valo-
rando as vantaxes e os 
inconvenientes de cada 
un. 

• CCL 
• CD 

• i 
• l 

• B5.2. Incorporación da 
tecnoloxía dixital á vida 
cotiá. 

• B5.3. Características e 
especificacións de equi-
pamentos. Análise e 
comparativa desde o 
punto de vista do/da 
usuario/a. 

• B5.2. Determinar o fun-
damento dalgúns dos 
avances máis significati-
vos da tecnoloxía actual. 

• CCIB5.2.1. Compara as 
prestacións de dous dis-
positivos dados do 
mesmo tipo, un baseado 
na tecnoloxía analóxica 
e outro na dixital. 

• CD 

• CCIB5.2.2. Explica como 
se establece a posición 
sobre a superficie terres-
tre coa información reci-
bida dos sistemas de sa-
télites GPS ou 
GLONASS. 

• CD 

• CCIB5.2.3. Establece e 
describe a infraestrutura 
básica que require o uso 
da telefonía móbil. 

• CD 

• CCIB5.2.4. Explica o 
fundamento físico da 
tecnoloxía LED e as van-
taxes que supón a súa 

• CD 
• CMCCT 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendiza-
xe 

Competencias 
clave 

aplicación en pantallas 
planas e iluminación. 

• CCIB5.2.5. Coñece e 
describe as especifica-
cións dos últimos dispo-
sitivos, valorando as po-
sibilidades que lle poden 
ofrecer ás persoas usua-
rias. 

• CD 

• a 
• i 

• B5.4. Vantaxes e incon-
venientes da evolución 
tecnolóxica. Consumis-
mo asociado ás novas 
tecnoloxías. 

• B5.3. Tomar conciencia 
dos beneficios e dos 
problemas que pode ori-
xinar o constante avance 
tecnolóxico. 

• CCIB5.3.1. Valora de 
xeito crítico a constante 
evolución tecnolóxica e o 
consumismo que orixina 
na sociedade. 

• CSC 

• b • B5.5. Internet na vida 
cotiá. Beneficios e pro-
blemas asociados ao 
uso de internet. 

• B5.4. Valorar de forma 
crítica e fundamentada 
os cambios que internet 
está a provocar na so-
ciedade. 

• CCIB5.4.1. Xustifica o 
uso das redes sociais, 
sinalando as vantaxes 
que ofrecen e os riscos 
que supoñen. 

• CSIEE 

• CCIB5.4.2. Determina os 
problemas aos que se 
enfronta internet e as so-
lucións que se barallan. 

• CSIEE 

• CCIB5.4.3. Utiliza con 
propiedade conceptos 
especificamente asocia-
dos ao uso de internet. 

• CD 

• a 
• b 
• c 
• e 
• g 
• h 

• B5.5. Internet na vida 
cotiá. Beneficios e pro-
blemas asociados ao 
uso de internet. 

• B5.5. Efectuar valora-
cións críticas, mediante 
exposicións e debates, 
acerca de problemas re-
lacionados cos delitos 
informáticos, o acceso a 
datos persoais e os pro-
blemas de socialización 
ou de excesiva depen-
dencia que pode causar 
o seu uso. 

• CCIB5.5.1. Describe en 
que consisten os delitos 
informáticos máis habi-
tuais. 

• CSC 

• CCIB5.5.2. Pon de mani-
festo a necesidade de 
protexer os datos me-
diante encriptación, con-
trasinal, etc. 

• CD 

• a 
• b 
• c 
• e 
• g 
• h 

• B5.4. Vantaxes e incon-
venientes da evolución 
tecnolóxica. Consumis-
mo asociado ás novas 
tecnoloxías. 

• B5.5. Internet na vida 
cotiá. Beneficios e pro-
blemas asociados ao 
uso de internet. 

• B5.6. Demostrar que se 
é consciente da impor-
tancia das novas tecno-
loxías na sociedade ac-
tual, mediante a partici-
pación en debates, ela-
boración de redaccións 
e/ou comentarios de tex-
to. 

• CCIB5.6.1. Sinala as 
implicacións sociais do 
desenvolvemento tecno-
lóxico. 

• CCL 
•  CSC 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Unidade 0: A ciencia e a sociedade 
O traballo científico 
A aplicación perversa da ciencia 
Definición e tipos de fraudes científicas 
 

Unidade 1: A Terra 
A investigación científica da Terra 
Estrutura da Terra 
Teorías sobre o interior da Terra 
A tectónica de placas 
As probas da tectónica de placas 
 

Unidade 2: A orixe da vida e a evolución 
A orixe da vida 
A evolución: Do fixismo ao evolucionismo 
A evolución. As teorías evolucionistas 
A teoría sintética da evolución 
Críticas á teoría sintética 
As probas da evolución 
 

Unidade 3: Orixe e evolución da humanidade 
Teorías sobre a Orixe da humanidade 
Os primates 
Do primate ao homínido 
Os primeiros homínidos 
Os primeiros humanos. A humanización 
A orixe dos humanos actuais 
 

Unidade 4: A revolución xenética 
A historia da xenética 
Niveis de organización xenética 
O significado da información xenética 
 

Unidade 5: A enxeñería xenética 
A enxeñería xenética e as súas aplicacións 
A reprodución asistida 
A clonación 
As células nai 
Repercusións sociais das aplicacións da xenética 
 

Unidade 6: A medicina e a saúde 
Evolución histórica 
Técnicas de diagnóstico 
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A saúde 
Saúde pública e medicina preventiva 
A relación médico paciente 
O uso racional dos medicamentos 
 

Unidade 7: A investigación médico farmacéutica 
A investigación médico farmacéutica 
As patentes 
Os transplantes 
As alternativas á medicina científica 
 

Unidade 8: A aldea global 
Información e coñecemento 
O ordenador: historia e evolución 
Dispositivos de almacenamento da información 
Tecnoloxía analóxica e dixital 
A sociedade da información 
As infraestruturas da sociedade da información 
Tecnoloxía LED 
Evolución tecnolóxica e consumo 
 

Unidade 9: Internet 
Internet e a sociedade 
As repercusións de Internet 
Privacidade e protección de datos  
A revolución da comunicación 
As redes sociais 
A telefonía móbil 
Outras revolucións na comunicación 

 

 
UNIDADE 0.- A ciencia e a sociedade  
 
1. Descrición da unidade 

 
A unidade que se presenta antes do comezo do estudo do programa é unha introdución ao 
estudo da ciencia. 

Ao longo da historia, tradicionalmente o coñecemento humano dividiuse nas chamadas dúas 
culturas: a humanística e a científica. Pero hoxe máis que nunca un cidadán do século XXI 
non pode prescindir dos coñecementos científicos para opinar e participar en decisións im-
portantes que lle afectan. 

Nesta unidade inténtase explicar que é a ciencia, entendendo como tal un conxunto de co-
ñecementos e unha forma de intentar saber máis. Para poder abranguer o resto dos conti-
dos que se verán ao longo do curso, é necesario coñecer como se estrutura o traballo cientí-
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fico e ser consciente sempre do carácter humano da ciencia, é dicir, das súas perversións e 
as súas fraudes. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª semana de setembro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Sinalar a metodoloxía científica, sabendo diferenciar as liñas xerais que caracterizan o 
traballo científico. 

-  Apreciar a importancia da casualidade nos descubrimentos científicos e tecnolóxicos. 

-  Relacionar a ciencia co contexto social e económico. 

-  Coñecer o estado xeral da ciencia en España. 

-  Tomar conciencia da existencia de fraudes e aplicacións perversas da ciencia e rexeitar 
eses comportamentos. 

 
UNIDADE 1.- A Terra 
 
1. Descrición da unidade 

Esta unidade inclúe conceptos científicos que presentan un alto nivel de demanda cognitiva, 
dado que veñen definidos en termos abstractos (conceptos formais), polo que precisarían do 
nivel de operacións formais para a súa comprensión. Para facilitar a súa aprendizaxe, incluí-
ronse contidos de historia da ciencia que, ademais do seu valor intrínseco, pretenden facer 
máis accesible a aprendizaxe de moitos deles. A citada demanda cognitiva de certos conti-
dos e a natureza da materia, levaron a darlles a algúns un tratamento esquemático, a xeito 
de inclusores de contidos posteriores, como por exemplo os que se desenvolven no «Bloque 
7. Estrutura e composición da Terra», do currículo oficial da materia de Bioloxía e Xeoloxía 
que, pola súa situación na secuencia, deberían programarse posteriormente aos desta uni-
dade. 

Co estudo da Terra preténdese desarraigar no noso alumnado (se é que non o está xa) o 
tan habitual erro de que o noso planeta é algo estático, «morto». Propiciarase o cambio con-
ceptual de que vivimos nun planeta «vivo», non só desde o punto de vista biolóxico, senón 
tamén xeolóxico, xa que a calor interna remanente da súa orixe fai que se estableza unha 
dinámica entre os materiais que forman o interior e os que forman o exterior, dando orixe 
aos accidentes (montañas, chairas...) que permanentemente van cambiando no tempo xeo-
lóxico. Tras a descrición das capas e as divisións dinámicas da Terra, faise especial fincapé 
na teoría da tectónica de placas, como resposta á case totalidade dos mecanismos e os fe-
nómenos que se desenvolven na litosfera. Estes contidos non lles son estraños aos alumnos 
e ás alumnas que cursaron Bioloxía e Xeoloxía en 4.º de ESO, que realizaron aprendizaxes 
sobre «A tectónica de placas e as súas manifestacións. Evolución histórica: da deriva conti-
nental á tectónica de placas», independentemente do nivel de aprendizaxe e comprensión 
alcanzado (onde predominarían as aprendizaxes memorísticas), xa que polo menos servirán 
de inclusores para os contidos deste nivel. Para comprender mellor os distintos tipos de 
converxencia das placas, aconséllase a exemplificación icónica en zonas concretas do pla-
neta (dado o déficit de coñecementos xeográficos que adoita arrastrar o alumnado), tanto 
para a formación de oróxenos coma para os procesos de sismicidade e o vulcanismo, inclu-
ídos os fenómenos intraplaca. É imprescindible citar as zonas sísmicas e volcánicas a nivel 
nacional, así como a ilustración con recursos audiovisuais (como os que se achegan) e o 
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uso de analoxías tridimensionais (maquetas e animacións). A utilización de artigos de pren-
sa, que aparecen periodicamente, e a elaboración de informes, serán un bo recurso para fa-
cer máis comprensibles estes fenómenos e estudar casos concretos de actualidade. 

Aqueles estudantes que non cursasen Bioloxía e Xeoloxía de 4.º de ESO probablemente ca-
recerán de suficientes coñecementos previos pertinentes, polo que haberá que detectalos e 
suplilos. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Última semana de setembro e as tres primeiras de outubro  
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comentar os métodos básicos utilizados para investigar a estrutura da Terra. 

-  Coñecer a natureza e os tipos de ondas sísmicas, e os seus métodos de rexistro. 

-  Citar as capas do interior da Terra, as súas características xerais e as descontinuidades 
existentes. 

-  Coñecer e describir as divisións dinámicas da Terra.  

-  Resumir as últimas teorías sobre o interior da Terra. 

-  Resumir a teoría de Wegener sobre a orixe dos continentes e os océanos. 

-  Definir o concepto de placa e enumerar os puntos principais da teoría da tectónica de pla-
cas. 

-  Explicar as distintas relacións que se establecen entre as placas.  

-  Aplicar as achegas da tectónica de placas para xustificar a existencia de zonas sísmicas e 
volcánicas no planeta. 

-  Sobre un planisferio que mostre as placas litosféricas, identificar os distintos contactos en-
tre placas, as zonas sísmicas e volcánicas, e os puntos quentes. 

-  Sinalar e describir esquematicamente as probas da tectónica de placas.  

-  Relacionar as noticias de prensa sobre terremotos e volcáns coa dinámica das placas li-
tosféricas. 

 

UNIDADE 2.- A orixe da vida e a evolución 
 

1.  Descrición da unidade 
Nesta unidade desenvólvese toda a serie de feitos, conceptos, experimentos e teorías bási-
cas, necesarias para comprender o problema da orixe da vida e a evolución biolóxica, exclu-
índo a avaliación da humanidade, que se desenvolve na unidade seguinte. 

Hai que ter en conta que aqueles alumnos e alumnas que non cursasen Bioloxía e Xeoloxía 
en 4.º de ESO, carecerán de coñecementos previos en relación con este tema, e aínda que 
non o consideramos influente na aprendizaxe da unidade, quizais precisen dalgún tipo de 
proposta curricular diferente. 

Todo o contrario acontecerá co alumnado que cursou esa materia en 4.º de ESO, cuxos 
contidos sobre evolución son coñecementos previos máis que suficientes para desenvolver 
as aprendizaxes desta unidade. Queda a dúbida de se os alumnos e as alumnas daquel ni-
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vel, debido á súa idade (na que domina o pensamento concreto), realizaron unha aprendiza-
xe significativa dos conceptos evolucionistas. 

Tanto esta unidade coma a seguinte son especialmente propicias para desenvolver contidos 
de historia da ciencia, incardinados na secuencia curricular. 

Dada a cantidade de conceptos que necesitan das operacións formais para a súa aprendi-
zaxe, consideramos de especial interese a comprensión inicial das características dos seres 
vivos, e o coñecemento e a comprensión das achegas do noso premio Nobel, S. Ramón y 
Cajal á teoría celular. Poucas oportunidades hai para destacar o labor dun dos nosos máis 
grandes científicos.  

Partindo da evolución química, faise unha breve revisión, desde as primeiras teorías sobre a 
orixe da vida ata a actual teoría da endosimbiose, que propón a hipótese máis aceptada so-
bre a aparición das primeiras células procariotas e eucariotas. 

Os nomes de científicos que se citan ao longo da unidade intentan que as ideas, as teorías 
ou os experimentos teñan un referente persoal e cronolóxico, e non aparezan descontextua-
lizados dun autor e unha época. 

Sería importante realizar actividades nas que se analizasen os experimentos que demostra-
ron a falsidade da teoría da xeración espontánea, prestando especial atención aos realiza-
dos por Pasteur, o que ademais servirá como unha boa presentación motivadora para a pri-
meira parte da unidade. 

Estes contidos (así como o experimento de Miller e Urey, e máis adiante o de Kettewell) 
préstanse especialmente para analizar o traballo científico, tanto a nivel procedemental 
(formulación de problemas, formulación de hipóteses, deseño de experimentos, interpreta-
ción dos resultados, etc.) como actitudinal (cuestionamento do obvio, necesidade de com-
probación e de rigor, apertura ante novas ideas, etc.). 

Cremos que a aparente dificultade que entraña, para a aprendizaxe destes contidos, a por-
menorización de autores e teorías, queda solucionada pola selección e a esquematización 
con que foron tratados, seleccionando os obxectivos/contidos máis básicos e explicativos. 

No contacto do alumnado coas ideas evolucionistas ao final da ESO, é probable que se eli-
minasen os típicos erros conceptuais (malas aprendizaxes, en realidade), que adoitan detec-
tarse en relación con este tema. Non obstante, hai que ter especial coidado coa concepción 
lamarckiana que adoita manter o alumnado, ou no seu defecto coa forma de expresión la-
marckiana, a pesar de entender e aceptar intelectualmente o enfoque darwinista. 

Tamén é necesario «desdramatizar» os conceptos darwinistas de «loita pola supervivencia» 
ou a «supervivencia do máis forte», desmontando todas as connotacións «agresivas» ou de 
violencia subxacente que a opinión popular lles outorga. 

A influencia de factores externos (extracientíficos) sobre o desenvolvemento das teorías 
científicas, pode ser perfectamente exemplificada e analizada nesta unidade. Así, tanto a in-
fluencia do contexto social coma a ditadura do paradigma dominante fronte ás novas teorí-
as, rexeitando en ambos os dous casos o novo, poden ser traballadas de forma extensa con 
estes contidos. 

Estes feitos históricos, analizados no seu contexto social, presentan unha forte carga moti-
vadora, debido ao atractivo das controversias e ao doadamente «novelables» que foron 
eses acontecementos. A nivel conceptual/procedemental, préstanse ao desenvolvemento 
dunha metodoloxía de proxectos. Por outra parte, a nivel actitudinal, é posible encontrar 
crenzas relixiosas no alumnado que rexeitan o enfoque evolucionista do pensamento cientí-
fico actual. 

Nesta unidade son moi aconsellables as saídas da aula para visitar museos de ciencias e 
arqueolóxicos, ou xacementos paleontolóxicos. Os contidos desta unidade son importantes 
para unha mellor comprensión dos referidos ás «Implicacións filosóficas da evolución», co-
rrespondentes ao currículo da materia de Filosofía deste mesmo nivel. 
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2.  TEMPORALIZACIÓN 

Cuarta e quinta semanas de outubro e primeira e segunda semanas de novembro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Explicar as propiedades e as funcións vitais que caracterizan os seres vivos.  

-  Coñecer as distintas explicacións que se deron sobre a orixe da vida e citar as fases polas 
que pasou a súa evolución. 

-  Coñecer as achegas de Ramón y Cajal á teoría celular. 

-  Explicar a importancia do experimento de Miller e Urey sobre a evolución química, e des-
cribilo esquematicamente. 

-  Describir a teoría da endosimbiose e debuxar un esquema que represente as súas fases 
principais.  

-  Citar as primeiras teorías sobre a orixe da vida e explicar o concepto de xeración espontá-
nea.  

-  Analizar o concepto de evolución biolóxica. 

-  Enumerar e describir sinteticamente as teorías preevolucionistas. 

-  Describir as ideas nas que fundamentou Lamarck a súa teoría evolucionista. 

-  Explicar os argumentos nos que baseou Darwin a súa teoría da evolución das especies e 
analizar o concepto de selección natural. 

-  Describir as achegas á teoría da evolución do neodarwinismo desde diferentes ámbitos. 

-  Citar e comentar as diferentes críticas ao darwinismo tanto dos seus seguidores coma dos 
antidarwinistas. 

-  Enumerar e explicar (citando exemplos) as chamadas probas da evolución. 

-  Valorar a transcendencia dos cambios de paradigma e a importancia das presións sociais 
de cada época no desenvolvemento dos coñecementos sobre a orixe da vida e a evolu-
ción. 

-  Ser consciente da dificultade dos estudos sobre a orixe da vida e a evolución, e dos inte-
rrogantes que aínda permanecen abertos. 

-  Respectar as distintas opinións ou crenzas acientíficas que existen na nosa sociedade so-
bre a orixe da vida e a evolución, e utilizar os coñecementos científicos para desenvolver 
opinións persoais razoadas e superar prexuízos e respostas dogmáticas sobre estes te-
mas. 

 

UNIDADE 3.- Orixe e evolución da humanidade 
 
1.  Descrición da unidade 

Nesta unidade preséntase unha serie de datos, feitos, conceptos e teorías, necesarios para 
abordar o problema da orixe da humanidade. Partindo desde unha breve presentación das 
ideas preevolucionistas ata un amplo desenvolvemento, baixo a óptica da evolución biolóxi-
ca, tratarase a evolución desde os preaustralopithecus aos Homo sapiens actuais. Dado que 
os simios comparten grupo cos humanos, consideramos moi importante partir do coñece-
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mento da anatomía e a taxonomía dos primates viventes, para comprender mellor a súa re-
lación evolutiva cos humanos actuais. 

Os alumnos e as alumnas de 4.º de ESO xa puideron obter coñecementos sobre «A evolu-
ción humana: o proceso de hominización» na materia de Bioloxía e Xeoloxía, que serán co-
ñecementos previos máis que suficientes para abordar as aprendizaxes desta unidade. Da-
da a escasa dificultade para a aprendizaxe destes contidos desde o nivel das operacións 
concretas, consideramos que non haberá ningún problema para que os alumnos e as alum-
nas realicen aprendizaxes significativas ao respecto. Aqueles alumnos e alumnas que non 
cursasen Bioloxía e Xeoloxía en 4.º de ESO, carecerán de coñecementos previos en rela-
ción con este tema, pero non o consideramos un hándicap para a aprendizaxe significativa 
dos contidos desta unidade. 
Tanto esta unidade coma a anterior son especialmente propicias para desenvolver contidos 
de historia da ciencia, integrados na secuencia curricular: a historia dos descubrimentos dos 
diferentes espécimes da nosa árbore evolutiva. 

A influencia de factores externos (extracientíficos) sobre o desenvolvemento das teorías 
científicas ao longo da historia e a competencia entre científicos, antes e na actualidade, ta-
mén poden ser perfectamente analizados dentro desta unidade.  

Os descubrimentos paleoantropolóxicos presentan unha forte carga motivadora, debido ás 
connotacións de «aventura» que teñen estes achados e ao atractivo das controversias pro-
fesionais que suscitan. É por iso que se prestan ao desenvolvemento dunha metodoloxía de 
proxectos e a unha ampla utilización dos MAV na aula. 

Especial énfase hai que facer na importancia dos descubrimentos (e descubridores) espa-
ñois da serra de Atapuerca, ben reflectidos na selección de contido e nos materiais de apo-
io, xa que se prestan a numerosas actividades motivadoras e formadoras.  

Para todos os contidos da unidade existe unha extensa documentación ao respecto (biblio-
gráfica, de prensa, audiovisual e en Internet. Ver materiais de apoio), doadamente accesible 
á busca polo alumnado, o que os fai contido destacado para desenvolver proxectos de in-
vestigación e para a súa exposición na aula mediante o uso das TIC.  

Esta unidade tamén se presta a saídas fóra da aula para visitar museos de ciencias, arqueo-
lóxicos ou centros de interpretación e xacementos paleontolóxicos. 

A utilización de artigos de prensa, que aparecen continuamente, e a elaboración con eles de 
informes de curso, serán un bo recurso para facer máis comprensibles estes fenómenos e 
desenvolver a motivación ao estudar casos concretos de actualidade. 

A nivel das actitudes e os valores, é posible encontrar alumnos e alumnas cuxas crenzas re-
lixiosas os fagan rexeitar o enfoque científico da orixe e a evolución da humanidade actual. 

Os contidos desta unidade son importantes como coñecementos básicos para a mellor 
comprensión dos referidos a «A dialéctica natureza-cultura no proceso de antropoxénese. 
Filosofía e Bioloxía. A dialéctica natureza-cultura no proceso de construción da identidade 
humana», correspondentes ao currículo da materia de Filosofía deste mesmo nivel. 

 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

Terceira e cuarta semanas de novembro e as dúas primeiras semanas de decembro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comentar as distintas teorías sobre a orixe da humanidade. 

-  Describir as características morfolóxicas dos primates. 
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-  Describir as características dos homínidos. 

-  Aplicar coñecementos de anatomía humana para interpretar as diferenzas e as similitudes 
entre humanos e antropomorfos, e realizar esquemas complementarios. 

-  Enumerar as especies dos primeiros homínidos e comentar as súas características e po-
sibles relacións evolutivas. 

-  Explicar as características dos australopithecus e a súa importancia na liñaxe da humani-
dade.  

-  Coñecer o proceso de humanización e describir cronoloxicamente as distintas especies do 
xénero Homo previas aos neandertais. 

-  Interpretar a importancia dos xacementos da serra de Atapuerca e o interese do Homo an-
tecessor para o coñecemento da evolución humana. 

-  Estar sensibilizado sobre a importancia de conservar e protexer os xacementos paleonto-
lóxicos, como o de Atapuerca, e do seu valor científico e cultural. 

-  Coñecer as características dos neandertais e a orixe do home actual.  

-  Valorar a transcendencia dos cambios de paradigma e a importancia das presións sociais 
en cada época no desenvolvemento dos coñecementos sobre a orixe e a evolución da 
humanidade. 

-  Ser consciente da dificultade dos estudos sobre a orixe da humanidade e dos interrogan-
tes que aínda permanecen abertos. 

-  Decatarse da dificultade e a importancia dos estudos dos científicos sobre a orixe da hu-
manidade actual, e apreciar a fiabilidade das técnicas científicas actuais. 

-  Respectar as distintas opinións ou crenzas acientíficas que existen na nosa sociedade so-
bre a orixe da humanidade e a súa evolución, e utilizar os coñecementos científicos para 
desenvolver opinións persoais razoadas e superar prexuízos e respostas dogmáticas so-
bre estes temas. 

 

UNIDADE 4.- A revolución xenética 
 
1.  Descrición da unidade 

Os alumnos e alumnas de 4.º de ESO que cursasen Bioloxía e Xeoloxía dese nivel xa reali-
zarían aprendizaxes sobre contidos tales como: «Os ácidos nucleicos. ADN e xenética mo-
lecular. Proceso de replicación do ADN. Concepto de xene. Expresión da información xené-
tica. Código xenético. Mutacións. Relacións coa evolución. A herdanza e a transmisión de 
caracteres. Introdución e desenvolvemento das leis de Mendel. Base cromosómica das leis 
de Mendel. Aplicacións das leis de Mendel», que deben ser un arsenal suficiente de coñe-
cementos previos para enfrontarse aos moi similares seleccionados nesta cuarta unidade. 
Todo iso partindo da idea da realización de aprendizaxes significativas e funcionais ao res-
pecto. Non obstante, a discutible adecuación destes contidos ás capacidades dos alumnos e 
alumnas de 4.º de ESO (maioritariamente no nivel de operacións concretas), fai xurdir dúbi-
das sobre a súa correcta aprendizaxe e que polo tanto, poidan actuar como coñecementos 
previos pertinentes para desenvolver os desta unidade.  

A súa clara categorización como contidos formais fainos de difícil comprensión, o que será 
especialmente importante no caso daqueles estudantes que ademais non cursaron Bioloxía 
e Xeoloxía en 4.º de ESO, polo que carecerán dos mínimos coñecementos previos necesa-
rios para enfrontarse aos desta unidade.  

Son previsibles, polo tanto, tres ritmos de aprendizaxe. Precisarán reforzos os alumnos e as 
alumnas que non cursaron Bioloxía e Xeoloxía en 4.º de ESO ou aqueles que cursándoa, 
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realizasen aprendizaxes memorísticas non significativas. Pola contra, encontrarán significa-
do e sentido a estes contidos aqueles alumnos e alumnas que realizasen unha aprendizaxe 
significativa da xenética de 4.º de ESO. Antes de desenvolver esta unidade, o profesorado 
debe tomar conciencia desta situación e detectar a casuística mediante as probas de coñe-
cementos previos pertinentes. A partir dos resultados, poderá programar as actividades de 
recuperación que proporcionen os coñecementos previos de saída á totalidade do alumna-
do. 

Parécenos imprescindible utilizar a historia da ciencia como recurso, tanto formativo coma 
motivador, para introducir diversos contidos desta unidade, desde os experimentos de Men-
del ou Griffith, o descubrimento da «dobre hélice» levado a cabo por Crick e Watson, e a 
clonación da ovella Dolly, ata os proxectos Xenoma Humano, HapMap ou ENCODE. Todos 
eles se prestan á realización de proxectos de investigación bibliográfica, a partir dos cales 
elaborar informes escritos, cuxa presentación ou exposición na aula pode levarse a cabo 
mediante o uso das TIC. Estes proxectos permitirán afondar no coñecemento do traballo dos 
científicos, exemplificar a importancia da historia social da ciencia e reflexionar sobre os 
problemas éticos que a acompañan. 

Os contidos desta unidade proporcionan material para debates na aula, ben en si mesmos, 
ou suscitados a partir de informacións (habitualmente moi numerosas) recollidas dos medios 
de comunicación. 

No desenvolvemento da secuencia de instrución, a dificultade intrínseca dos contidos fai ne-
cesario como recurso principal o uso de imaxes, tanto estáticas (diapositivas e transparen-
cias) como en movemento (sobre todo simulacións), sendo requirido moito tempo para a súa 
análise e interpretación. 

É aconsellable a lectura e a análise de fragmentos escollidos de textos científicos, onde se 
describan os fitos en que se baseou o desenvolvemento da xenética. 

 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

Terceira, cuarto e quinta semanas de xaneiro e primeira semana de febreiro. 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Explicar o concepto de xenética e coñecer os termos máis habituais que se empregan 
nesta ciencia. 

-  Coñecer o concepto de herdanza biolóxica e a importancia de Mendel e Morgan na histo-
ria da xenética. 

-  Describir o modelo mendeliano e enunciar as leis na actualidade. 

-  Describir o experimento que permitiu relacionar as moléculas coa herdanza e comentar o 
descubrimento da estrutura do ADN. Describir os niveis de organización xenética desde os 
nucleótidos ao xenoma. 

-  Coñecer o proxecto de xene e describir o proceso de expresión da información xenética. 

-  Coñecer o significado e o modo de acción do código xenético, e saber aplicar a súa forma 
de actuación. 

-  Explicar en que consiste o proxecto Xenoma Humano e cales son os obxectivos dos pro-
xectos HapMap e ENCODE. 
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UNIDADE 5.- Aplicacións da xenética 
 
1.  Descrición da unidade 

Os alumnos e as alumnas de 4.º de ESO que cursasen Bioloxía e Xeoloxía dese nivel xa 
deberon realizar aprendizaxes sobre contidos tales como «Enxeñería xenética: técnicas e 
aplicacións. Biotecnoloxía. Bioética».  

Para esta unidade, denominada «Aplicacións da xenética», son válidos os mesmos argu-
mentos expostos na unidade anterior («A revolución xenética»), coa agravante de que hai 
contidos que se presentan por primeira vez. É igualmente válido clasificar os conceptos des-
ta unidade como formais, se ben algúns entrarían na categoría de concretos (caso dos refe-
ridos ás técnicas de reprodución e ás aplicacións ou as repercusións sociais da xenética), o 
que facilitaría a súa aprendizaxe. Polo tanto, o profesorado debe adecuar a súa instrución 
(concreta ou formal) ás circunstancias tanto do alumnado coma da natureza dos contidos. 

A importancia e a transcendencia social das aplicacións da xenética facilitan a motivación 
dos alumnos e as alumnas, e permiten unha gran diversidade de actividades, entre as que 
deben destacar as que utilicen os medios de comunicación social como fontes de formación 
e información. A historia da ciencia, aínda que o tempo histórico é moi recente nestes ámbi-
tos (e en ocasións cotián), é unha fonte interesante para o desenvolvemento de actividades 
de investigación bibliográfica cos medios de comunicación como fonte. As aplicacións poli-
cíacas ou forenses, xunto ás aplicacións da clonación (empezando pola clonación da ovella 
Dolly) en concreto, son fortemente motivadoras para o alumnado. 

Tamén nesta unidade poden darse casos en que as crenzas dos alumnos e as alumnas 
choquen coas aplicacións da xenética descritas no texto. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN  

Segunda, terceira e cuarta semanas de febreiro e primeira semana de marzo 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Indicar en que consiste a tecnoloxía do ADN recombinante. 

-  Sinalar e comentar as aplicacións da enxeñería xenética. 

-  Coñecer as causas da infertilidade humana e comentar os procedementos de reprodución 
asistida como solución. 

-  Explicar o concepto de clonación, os seus tipos e a orixe e significado das células nai. 

-  Coñecer os tipos e as aplicacións da clonación, e valorar as repercusións sociais e éticas 
da posible clonación humana. 

-  Detallar os tipos de células nai e a súa potencialidade, así como comentar as súas aplica-
cións. 

-  Coñecer as repercusións sociais das aplicacións da xenética e valorar a existencia de 
problemas éticos. 
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UNIDADE 6.- A medicina e a saúde  
 
1.  Descrición da unidade 

Nesta unidade e na seguinte desenvólvense conxuntamente unha serie de contidos non ha-
bituais nos nosos currículos. Todo o bloque 3 dos contidos curriculares, «Avances en bio-
medicina», é en parte novo para os nosos escolares, polo que os referentes iniciais no pro-
ceso de ensino-aprendizaxe serán os escasos coñecementos previos adquiridos en 3.º de 
ESO, unidos ás ideas previas que puidesen adquirir espontaneamente ou por transmisión 
social. En moitos aspectos, os escolares manteñen importantes erros conceptuais sobre a 
medicina e a saúde, tanto de orixe analóxica coma social. Por iso, faise imprescindible a súa 
detección inicial mediante un cuestionario ou interrogatorio, para establecer estratexias edu-
cativas encamiñadas a producir un conflito cognitivo que propicie o seu cambio. 

Non obstante, o interese que suscitan todos os temas en relación coa medicina e que as 
aprendizaxes poden realizarse desde o nivel (estadio) de operacións concretas, fan que a 
realización de aprendizaxes significativas e funcionais se considere doadamente alcanzable. 

Esta unidade estrutúrase en dous ámbitos complementarios. Un, desenvolve contidos que 
describen unha serie de fitos destacados na evolución histórica da medicina e do tratamento 
das enfermidades (que constitúen un material moi adecuado para a aplicación do método 
histórico), que se completan cunha descrición das técnicas de diagnóstico máis habitual-
mente utilizadas na actualidade, cuxos nomes lles son familiares a todos os pacientes. O 
segundo ámbito engloba os contidos que teñen que ver co concepto de saúde (factores de-
terminantes e de risco, saúde pública, a saúde nos países de baixo desenvolvemento...) e a 
análise dos diversos aspectos da relación que se establece entre o médico e o paciente na 
nosa sanidade actual. 

Para desenvolver as actividades, pode resultar especialmente recomendable o uso das in-
formacións relativas á sanidade que poden encontrarse tanto nas páxinas especializadas 
coma nas páxinas de información xeral dos xornais, xa que son un vivo reflexo da actualida-
de diaria e polo tanto, posúen un forte compoñente motivador. 

Todos estes contidos deben ter como meta lograr que os alumnos e as alumnas coñezan e 
valoren a importancia da sanidade e da saúde na nosa sociedade, e practiquen consciente-
mente estilos de vida saudables. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN  

Segunda, terceira, cuarta e quinta semanas de marzo. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer o concepto de medicina científica, describir os seus comezos e explicar algúns 
dos acontecementos máis importantes no seu desenvolvemento histórico. 

-  Clasificar e describir as técnicas de diagnóstico máis habituais na actualidade. 
-  Definir o concepto de saúde e os factores que a determinan. 
-  Explicar o concepto de factor de risco para a saúde. 
-  Comentar a importancia da saúde pública e a medicina preventiva, e describir os niveis de 

prevención. 
-  Ser consciente do problema da sanidade nos países de baixo desenvolvemento e das difi-

cultades dos tratamentos médicos neles. 
-  Coñecer o significado de enfermidades raras e esquecidas, e apreciar a importancia da 

434 



 

busca de fármacos para o seu tratamento. 
-  Analizar e valorar as características da relación que se establecen entre o médico e o pa-

ciente. 
-  Interpretar os conceptos de diagnóstico e prognóstico en medicina, e describir o modelo 

de historia clínica. 

 

UNIDADE 7.- A investigación médico-farmacéutica 
 
1.  Descrición da unidade 

Tamén nesta unidade se presenta un bo número de contidos educativos que son academi-
camente novos para o alumnado. Para a súa selección e secuenciación tivéronse en conta 
os criterios da súa permanente actualidade, a súa repercusión social e a necesidade de que 
sexan coñecidos e valorados polos nosos escolares.  

Tras a súa aprendizaxe, moitos deles actuarán de forma inversa a bo número dos coñece-
mentos previos dos alumnos e as alumnas. Os contidos académicos serán, neste caso, os 
«coñecementos previos ou inclusores» para o currículo difuso que recibe o cidadán na súa 
vida cotiá, o que facilitará a súa toma de decisións. Os erros conceptuais (que neste caso 
non provirán de malas aprendizaxes) ou actitudinais, non deberían presentar resistencia ao 
cambio conceptual, salvo quizais no ámbito da medicina tradicional e as terapias alternati-
vas. 

Ademais, como feitos e conceptos, moitos destes contidos deben ser abordados desde unha 
perspectiva actitudinal (actitudes, valores e normas), dada a importancia da interiorización 
de comportamentos en relación con eles (uso racional dos medicamentos, doazón de órga-
nos...). 

Dada a natureza destes contidos, a súa forza motivacional e o nivel a que se desenvolveron, 
non ofrecerán ningunha dificultade para que o alumnado constrúa significados e lle atribúa 
sentido ao que aprende. 

Como na unidade anterior, para elaborar actividades, pode resultar especialmente recomen-
dable o uso das informacións relativas á sanidade que poden encontrarse tanto nas páxinas 
especializadas coma nas páxinas de información xeral dos xornais, xa que son un vivo refle-
xo da actualidade diaria e polo tanto, posúen un forte compoñente motivador. As webs do 
Ministerio de Sanidade, da Organización Nacional de Transplantes e da OMS, son de uso 
obrigado. 

 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN  

Segunda, terceira, cuarta e quinta semanas de abril. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Analizar a función da investigación médica e describir a práctica do ensaio clínico. 

- Coñecer e aceptar os condicionamentos e os principios éticos da investigación médica. 

- Describir a natureza das patentes e analizar e valorar a súa repercusión sobre a investiga-
ción e a comercialización dos medicamentos, así como a súa relación cos xenéricos. 

- Ser conscientes da importancia do uso racional dos medicamentos e razoar a importancia 
de practicalo especialmente cos antibióticos. 

- Coñecer que é un transplante e os seus tipos. 
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-  Decatarse da importancia da función social da doazón de órganos e valorar a posibilidade 
da súa práctica. 

- Coñecer os significados da medicina tradicional e as terapias alternativas, e explicar a súa 
importancia social. 

-  Clasificar e definir as diferentes terapias alternativas. 

 
UNIDADE 8.- A aldea global 
 
1.  Descrición da unidade  

Estamos inmersos na sociedade da información e hoxe non se concibe o traballo nin o ocio 
sen o uso dos últimos instrumentos tecnolóxicos. No que se refire ao lecer, os nosos alum-
nos e alumnas son, en moitos casos, compulsivos consumidores das novas tecnoloxías, e 
consideran impensable vivir sen a telefonía móbil. Nesta unidade tratamos da parte «teóri-
ca» destes aspectos, coa intención de desenvolver nos estudantes unhas actitudes (máis 
que unhas aptitudes, que xa as teñen) adecuadas fronte ao uso das novas tecnoloxías, que 
os convertan en consumidores racionais e críticos. 

Preténdese que os nosos alumnos e alumnas tomen conciencia da súa pertenza á chamada 
«aldea global» (premonitorio concepto de McLuhan) e á sociedade da información.  

Para iso, nesta unidade, tras revisar como se tratou a información ao longo da historia ata 
que se produciu a revolución dixital, explícase en que se basea esta, repásase a evolución 
histórica do ordenador, os dispositivos de almacenamento da información e as tecnoloxías 
analóxica e dixital.  

Tamén se estuda sobre a tecnoloxía LED, dada a súa utilización tanto en ordenadores coma 
en moitos instrumentos eléctricos.  

O final da unidade trata basicamente sobre como se xerou a sociedade da información, os 
seus compoñentes e as infraestruturas que a sustentan. Aqueles alumnos e alumnas que 
cursasen Tecnoloxía en 4.º de ESO, desenvolverían aprendizaxes sobre «Tecnoloxía da 
comunicación e da información» (primeiro bloque de contidos) que lles achegarían unha 
cantidade suficiente de coñecementos previos, tanto conceptuais como sobre todo proce-
dementais, para abordar os contidos desta unidade. 

 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN  

Primeira, segunda, terceira e cuarta semanas de maio. 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Describir as etapas do proceso humano de transmisión da información ao longo da historia 
e o concepto actual de sociedade da información. 

-  Desenvolver o concepto de ordenador e as súas xeracións a través da historia. 

-  Coñecer os diferentes dispositivos de almacenamento da información e comentar as súas 
aplicacións. 

-  Explicar as diferenzas entre as tecnoloxías analóxica e dixital. 

-  Comentar a orixe e os compoñentes da sociedade da información. 

-  Explicar as infraestruturas da sociedade da información. 
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-  Coñecer a importancia e as aplicacións da tecnoloxía LED. 

 
UNIDADE 9.- Internet 
 
1.  Descrición da unidade 

Tras analizar na unidade anterior as características da sociedade da información e os avan-
ces técnicos nos que se apoia, nesta estúdase en que consiste a revolución na comunica-
ción que supuxo Internet: os seus fundamentos e os protocolos utilizados no seu funciona-
mento, a súa implantación, a súa fiabilidade, a seguridade na súa utilización, os virus e as 
súas repercusións na vida cotiá actual. 
No apartado «As redes sociais» descríbense os dous tipos de problemas que poden xurdir 
no seu uso, especialmente entre os adolescentes. A unidade acaba analizando outras revo-
lucións na comunicación, como o GPS ou as menos coñecidas teledetección e os SIX.  
Nesta unidade hai que destacar a importancia que debe dárselles aos contidos actitudinais. 
Ao logro destas actitudes pode cooperar a análise de diferentes noticias sobre o mal uso da 
Rede (páxinas ilegais, roubo de datos bancarios, atentados á intimidade dos cidadáns, etc.), 
recollidas en distintos medios de comunicación. A toma de conciencia destes problemas 
contribuirá a que o alumnado desenvolva as actitudes críticas e os comportamentos que 
persegue o currículo en relación coas TIC. 
As actividades procedementais desta unidade son transversais ao resto do currículo, xa que 
os estudantes poden utilizar as novas tecnoloxías para obter, xerar e transmitir información 
relativa aos máis diversos aspectos contemplados na materia. 
A pesar da complexidade conceptual destes contidos, a forte motivación da súa relación co-
as experiencias previas dos alumnos e as alumnas favorecerá a construción de aprendiza-
xes significativas e funcionais. Hai que considerar a excepción que representan aqueles co-
lectivos do alumnado cuxo interese polas novas tecnoloxías se reduce simplemente á súa 
utilización. 
Aqueles alumnos que cursasen Tecnoloxía en 4.º de ESO, desenvolverían aprendizaxes so-
bre «Tecnoloxía da comunicación e da información» (primeiro bloque de contidos), que lles 
achegarían unha cantidade suficiente de coñecementos previos, tanto conceptuais como 
sobre todo procedementais, para abordar os contidos desta unidade.  

 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN  

Primeira, segunda e terceira semanas de xuño. 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Explicar o significado do termo Internet e detallar os seus elementos. 
-  Coñecer as súas repercusións no mundo actual e ser consciente da súa importancia no 

ámbito familiar, profesional e social: problemas e solucións. 
-  Analizar a problemática da privacidade en Internet, valorar a importancia de asegurar a 

protección de datos e ser críticos co mal uso do medio, actuando responsablemente. 
-  Analizar as prestacións das diferentes TIC que propiciaron a revolución na comunicación e 

as súas implicacións sociais. 
-  Coñecer a importancia e a problemática das redes sociais na comunicación. 
-  Describir as características da telefonía móbil e valorar o seu impacto na comunicación. 
-  Identificar os principais instrumentos que achegan información sobre o medio ou outros 

437 



 

fins, na actualidade, baseados en novas tecnoloxías da información e a comunicación, e 
as súas respectivas aplicacións (teledetección, GPS e SIX). 

 

 

COMO CONTRIBÚE A MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS 
COMPETENCIAS 
 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no 
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especifica-
cións da lei, son: 

1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
3.º Competencia dixital. 
4.º Aprender a aprender.  
5.º Competencias sociais e cívicas.  
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  
7.º Conciencia e expresións culturais. 

No proxecto de Cultura Científica para 1.º de Bacharelato, tal e como suxire a lei, potenciouse o 
desenvolvemento das competencias de comunicación lingüística, competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz 
das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse actividades de aprendi-
zaxe integradas que lle permitirán ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de 
máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para valorar estes, serán os estándares de apren-
dizaxe avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao 
poñerse en relación coas competencias clave, permitan graduar o rendemento ou o desempe-
ño alcanzado en cada unha delas. 

A materia Cultura Científica utiliza unha terminoloxía formal que lles permitirá aos alumnos e ás 
alumnas incorporar esta linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos adecuados 
coa suficiente propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados de investigacións e ou-
tros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingü-
ística. As lecturas e os debates que se levarán a cabo en todos os temas da materia permitirán 
tamén a familiarización e uso da linguaxe científica. 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as com-
petencias fundamentais da materia, para desenvolver esta competencia o alumnado aplicará 
estratexias para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solu-
cións, analizar resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis traballadas na ma-
teria. 

A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en 
medios dixitais, ademais de permitir que os alumnos e as alumnas se familiaricen cos diferen-
tes códigos, formatos e linguaxes nas que se presenta a información científica (datos estatísti-
cos, representacións gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da infor-
mación e a comunicación na aprendizaxe das ciencias para comunicarse, solicitar información, 
retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é 
un recurso útil que contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica.  

A adquisición da competencia para aprender a aprender fundaméntase nesta materia no 
carácter instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar con 
modelos teóricos fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a cre-
atividade e o espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma.  
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Esta materia favorece o traballo en grupo para a resolución de actividades e o traballo de labo-
ratorio, fomentando o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o 
respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das competencias so-
ciais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura ci-
dadá que sensibiliza dos riscos da ciencia e a tecnoloxía e permite formar unha opinión funda-
mentada en feitos e datos reais sobre os problemas relacionados co avance científico e tecno-
lóxico.  
O método científico esixe sentido de iniciativa e espírito emprendedor, xa que, desde a for-
mulación dunha hipótese ata a obtención de conclusións, se fai necesaria a elección de recur-
sos, a planificación da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión permanente de re-
sultados. Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por un traballo organizado e con ini-
ciativas propias. 

A elaboración de modelos permite mostrar as habilidades plásticas que se empregan no traba-
llo da Cultura Científica de 1.º de Bacharelato, o cal contribúe ao desenvolvemento da con-
ciencia e expresións culturais ao fomentarse a sensibilidade e a capacidade estética dos 
alumnos e das alumnas. 

 

PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN AO LONGO DO CURSO 
 

A. A avaliación terá un carácter formativo e de punto de reflexión para encouzar a aprendi-
zaxe e tentar que sexa o máis significativa posible. 

B. Como instrumento de avaliación teranse en conta tódolos materiais elaborados polo 
alumnado e todas as súas actividades. 

 
CUALIFICACIÓNS AVALIACIÓNS. 
 

1. Para cualificar ao alumnado en cada avaliación realizarase como mínimo unha proba 
escrita, expresada entre 0 e 10 puntos e cun decimal. 

2. A cualificación da avaliación será o 80 % da media aritmética das cualificacións das 
probas realizadas máis o 20% dos traballos realizados, expresada sen decimais, redon-
deada a unidade máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior. 

3. Aqueles alumnos/as que non superen as probas escritas e non entreguen os traballos 
na data requirida, serán cualificados negativamente.  

4. Se a cualificación dalgunha proba é inferior a 3 o alumnado deberá facer a recupera-
ción. 

5. alumnado que teña faltas de asistencia, puntualidade ou comportamento, as cualifica-
cións da avaliación obterase truncando. 

6. Realizarase unha proba de recuperación despois da 1ª, 2ª e 3ª avaliación, para o alum-
nado que non obtivera unha cualificación de 5 puntos ou superior. 

7. alumnado que non se presente a probas de recuperación ou non entregue os traballos, 
será cualificado na avaliación con O puntos, e deberá presentarse a proba extraordina-
ria de setembro para superar a materia. 

 
CUALIFICACIÓN FINAL. 
 

1. A cualificación final do alumnado que supere a materia por avaliacións será a media 
aritmética das avaliacións, expresada sen decimais, redondeada a unidade máis próxi-
ma e, en caso de equidistancia, á superior.  

2. A cualificación final do alumnado que non supere todas as avaliacións, expresarase en-
tre 0 e 10 e será o resultado da media aritmética das tres avaliacións, expresada sen 
decimais, redondeada a unidade máis próxima e, en caso de equidistancia, á superior, 
sempre que non teña faltas de asistencia, puntualidade ou comportamento, neste caso, 
a media aritmética obterase truncando.  
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3. Na proba extraordinaria de setembro non se valorarán os traballos realizados durante o 
curso. 

4. Tendo en conta que cada avaliación ten dúas oportunidades para ser superada, non se 
farán exames individuais, se un/ha alumno/a non pode presentarse ao exame ou á re-
cuperación por unha causa xustificada. 

 
Aqueles/as alumnos/as que non asistan ás clases perderán o dereito de avaliación continua 
segundo os criterios sinalados no Regulamento de Réxime Interno do centro. 
 
 

440 


	CURSOS E GRUPOS QUE DEPENDEN DO DEPARTAMENTO
	DISTRIBUCIÓN DE CURSOS E GRUPOS
	CONTIDOS
	CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS
	METODOLOXÍA DIDÁCTICA
	TEMPORALIZACIÓN
	MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS NO LIBRO DE TEXTO
	MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
	PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS
	MÍNIMOS ESIXIBLES
	CONCEPTO DO PROCESO DA AVALIACIÓN
	CRITERIOS DE AVALIACIÓN
	INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
	PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN (PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN)
	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
	ACTIVIDADES PARA A RECUPERACIÓN/ACTIVIDADES DE REFORZO
	PLANS a SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES (ESO) e nO BACHARELATO
	ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS NAS MATERIAS DE CONTIDOS PROGRESIVOS (SÓ NO BACHARELATO)
	ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (materias de BACHARELATO)
	ACCIÓNS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR: TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA (ESO)/ACTIVIDADES DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO (BAC)
	FOMENTO DAS TIC (ESO) E CONTRIBUCIÓNs AO PROXECTO TIC (BAC)
	PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS /EXTRAESCOLARES  PARA O CURSO curso 2015-16
	CONTIDOS
	CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS
	METODOLOXÍA DIDÁCTICA
	TEMPORALIZACIÓN
	MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS NO LIBRO DE TEXTO
	MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
	PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS
	MÍNIMOS ESIXIBLES
	CONCEPTO DO PROCESO DA AVALIACIÓN
	CRITERIOS DE AVALIACIÓN
	INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
	PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN (PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN)
	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
	ACTIVIDADES PARA A RECUPERACIÓN/ACTIVIDADES DE REFORZO
	PLANS a SUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES (ESO) e nO BACHARELATO
	ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN ACREDITAR OS COÑECEMENTOS NECESARIOS NAS MATERIAS DE CONTIDOS PROGRESIVOS (SÓ NO BACHARELATO)
	ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (materias de BACHARELATO)
	ACCIÓNS DE ACORDO CO PROXECTO LECTOR: TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA (ESO)/ACTIVIDADES DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO (BAC)
	FOMENTO DAS TIC (ESO) E CONTRIBUCIÓNs AO PROXECTO TIC (BAC)
	PROCEDEMENTO PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN
	O VALOR FORMATIVO DA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA NA Eso
	OBXECTIVOS XERAIS PARA A ETAPA DA EDUCACIÓN SECUNDARIA
	CIENCIAS DA NATUREZA DO SEGUNDO CURSO DA ESO
	INTRODUCCIÓN
	METODOLOXÍA
	AS COMPETENCIAS BÁSICAS
	Actividades de Atención á diversidade (Ampliación e Reforzo)
	SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS
	PROCESO DE AVALIACIÓN
	AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS
	OBXECTIVOS DA MATERIA E DESTE CURSO
	CONTIDOS DA MATERIA E CURSO
	CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA E CURSO
	UNIDADES DIDÁCTICAS: temporalización e secuenciación
	CONTIDOS MÍNIMOS DE CIENCIAS DA NATUREZA DE 2º CURSO DA ESO

	BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 4º CURSO DA ESO segundo a LOE
	AS COMPETENCIAS BÁSICAS
	ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
	OBXECTIVOS DA ETAPA E DESTE CURSO MEDIANTE ESTA MATERIA
	CONTIDOS DA MATERIA E CURSO
	CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA E CURSO
	OBXECTIVOS DA MATERIA E A SÚA RELACIÓN COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
	UNIDADES didácticas: temporalización e secuenciación
	METODOLOXÍA XERAL DA AVALIACIÓN :
	PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN
	contidos mínimos

	BLOQUE I
	A TERRA, UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO

	UNIDADE 1
	TECTÓNICA DE PLACAS

	UNIDADE 2
	A ENERXÍA INTERNA E O RELEVO

	UNIDADE 3
	A HISTORIA DA TERRA

	BLOQUE II
	A VIDA E A EVOLUCIÓN

	UNIDADE 4
	A CÉLULA

	UNIDADE 5
	A HERDANZA BIOLÓXICA

	UNIDADE 6
	XENÉTICA HUMANA

	UNIDADE 7
	XENÉTICA MOLECULAR

	UNIDADE 8
	ORIXE E EVOLUCIÓN DA VIDA

	BLOQUE III
	AS TRANSFORMACIÓNS NOS ECOSISTEMAS

	UNIDADE 9
	OS SERES VIVOS NO SEU MEDIO

	UNIDADE 10
	OS ECOSISTEMAS

	DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR-II: ÁMBITO CIENTÍFICO  4º ESO
	INTRODUCCIÓN
	OBXECTIVOS XERAIS
	secuenciación dos contidos en unidades didácticas e temporalización
	CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN (CONDITOS MÍNIMOS)
	PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

	BIOLOXÍA de 2º de BACHARELATO
	INTRODUCCIÓN
	OBXECTIVOS XERAIS
	BLOQUES DE CONTIDOS
	PRÁCTICAS DE LABORATORIO :
	PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN

	CIENCIAS DA TERRA E  MEDIOAMBIENTAIS
	de 2 curso de Bacharelato
	Obxectivos xerais
	Criterios xerais de avaliación secuenciados
	Contidos E SECUENCIACIÓN
	3. a) Criterios de secuenciación dos contidos
	3. b) Secuenciación dos contidos
	Bloque I. Introdución ás ciencias ambientais (Unidades 1, 2 e 3)
	Unidade 1. Concepto de medio e dinámica de sistemas
	Unidade 2. A humanidade e o medio
	Unidade 3. As novas tecnoloxías na investigación do medio

	Bloque II. Biosfera (Unidades 4 e 5)
	Unidade 4. Circulación de materia e enerxía na biosfera
	Unidade 5. Organización e diversidade da biosfera

	Bloque III. Xeosfera (Unidades 6 e 7)
	Unidade 6. Xeosfera e riscos xeolóxicos internos
	Unidade 7. Riscos xeolóxicos externos

	Bloque IV. Capas fluídas ( Unidades 8, 9,10 e 11)
	Unidade 8. Dinámica das masas fluídas
	Unidade 9. Estudio do clima
	Unidade 10. Contaminación atmosférica
	Unidade 11. Contaminación das augas

	Bloque V. Recursos e usos (Unidades 12, 13 e 14)
	Unidade 12. Recursos da biosfera
	Unidade 13. Recursos enerxéticos e minerais
	Unidade 14. A auga, recurso básico

	Bloque VI. Xestión ambiental (Unidades 15, 16 e 17)
	Unidade 15. A paisaxe como recurso
	Unidade 16. Xestión dos residuos
	Unidade 17. Cara a un desenvolvemento sostible



	CONTIDOS TRANSVERSAIS
	ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
	COMO TRABALLAR A LEXISLACIÓN
	TEMPORALIZACIÓN
	PROPOSTA XERAL DE AVALIACIÓN
	BIBLIOGRAFÍA

	UNIDADE  1.-   O universo e a Terra
	UNIDADE  2.-  A atmosfera
	UNIDADE 3.-  A hidrosfera
	UNIDADE 4.-  A xeosfera (I). Os minerais
	UNIDADE 5.-  A xeosfera (II). As rochas.
	(-  Os usos das rochas e a súa explotación

	UNIDADE  7.-   Moneras, protoctistas e fungos
	UNIDADE  8.-  As plantas
	UNIDADE  9.-  Os animais. Características xerais
	UNIDADE 11.-   Os vertebrados
	UNIDADE  12.-  Os ecosistemas e a biodiversidade
	UNIDADE  1.-   O universo e a Terra
	1-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	1-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	1-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE  2.-  A atmosfera
	2-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	2-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	2-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	2-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE 3.-  A hidrosfera
	3-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	3-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	3-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	3-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE 4.-  A xeosfera (I). Os minerais
	4-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	4-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	4-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	4-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE 5.-  A xeosfera (II). As rochas.
	5-1.- Descrición da unidade
	Nesta unidade continúase co estudo dos materiais da xeosfera que se iniciou na unidade anterior, estúdanse as rochas.
	Comezarase definindo que é unha rocha e a continuación describiranse de forma superficial as súas propiedades e os tipos de rochas que existen.
	Posteriormente estudaranse cada un destes grupos e farase unha clasificación deles, citaranse os exemplares máis representativos. Finalmente tratarase o estudo dos combustibles fósiles, que ata hai pouco tempo se incluían dentro das rochas sedimentarias.
	Por último, ao estudar os usos que facemos das rochas, pódeselles pedir aos alumnos e ás alumnas que investiguen sobre os materiais empregados na rexión na construción dos edificios e que descubran a súa procedencia.
	Para rematar, no obradoiro de ciencias o alumnado utilizará unhas claves dicotómicas para identificar distintos tipos de rochas correntes. Así mesmo, traballarase sobre a creatividade para o deseño de novos produtos que melloren a nosa actividade coti...
	A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran os coñecementos seguintes:
	(-  Os usos das rochas e a súa explotación
	Temporalización:

	5-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	5-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	5-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE  6.-  A vida na Terra
	6-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	6-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	(
	6-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	6-4  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE  7.-   Moneras, protoctistas e fungos
	7-1.-  Descrición da unidade
	Temporalización:

	7-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	7-3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE
	7-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE  8.-  As plantas
	8-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	8-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	8-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	8-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE  9.-  Os animais. Características xerais
	9-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	9-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	9-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	9-4.- COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE 10.-    Os invertebrados
	10-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	10-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	10-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	10-4.- COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	UNIDADE 11.-   Os vertebrados
	11-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	11-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	(
	11-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	11-4.- COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	12-1.- Descrición da unidade
	Temporalización:

	12-2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	(
	12-3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE
	12-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	2-4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN
	PROXECTO XERAL DE AVALIACIÓN

	CULTURA CIENTÍFICA
	1º DE BACHARELATO
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Sinalar a metodoloxía científica, sabendo diferenciar as liñas xerais que caracterizan o traballo científico.
	-  Apreciar a importancia da casualidade nos descubrimentos científicos e tecnolóxicos.
	-  Relacionar a ciencia co contexto social e económico.
	-  Coñecer o estado xeral da ciencia en España.
	-  Tomar conciencia da existencia de fraudes e aplicacións perversas da ciencia e rexeitar eses comportamentos.
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Comentar os métodos básicos utilizados para investigar a estrutura da Terra.
	-  Coñecer a natureza e os tipos de ondas sísmicas, e os seus métodos de rexistro.
	-  Citar as capas do interior da Terra, as súas características xerais e as descontinuidades existentes.
	-  Coñecer e describir as divisións dinámicas da Terra.
	-  Resumir as últimas teorías sobre o interior da Terra.
	-  Resumir a teoría de Wegener sobre a orixe dos continentes e os océanos.
	-  Definir o concepto de placa e enumerar os puntos principais da teoría da tectónica de placas.
	-  Explicar as distintas relacións que se establecen entre as placas.
	-  Aplicar as achegas da tectónica de placas para xustificar a existencia de zonas sísmicas e volcánicas no planeta.
	-  Sobre un planisferio que mostre as placas litosféricas, identificar os distintos contactos entre placas, as zonas sísmicas e volcánicas, e os puntos quentes.
	-  Sinalar e describir esquematicamente as probas da tectónica de placas.
	-  Relacionar as noticias de prensa sobre terremotos e volcáns coa dinámica das placas litosféricas.
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Explicar as propiedades e as funcións vitais que caracterizan os seres vivos.
	-  Coñecer as distintas explicacións que se deron sobre a orixe da vida e citar as fases polas que pasou a súa evolución.
	-  Coñecer as achegas de Ramón y Cajal á teoría celular.
	-  Explicar a importancia do experimento de Miller e Urey sobre a evolución química, e describilo esquematicamente.
	-  Describir a teoría da endosimbiose e debuxar un esquema que represente as súas fases principais.
	-  Citar as primeiras teorías sobre a orixe da vida e explicar o concepto de xeración espontánea.
	-  Analizar o concepto de evolución biolóxica.
	-  Enumerar e describir sinteticamente as teorías preevolucionistas.
	-  Describir as ideas nas que fundamentou Lamarck a súa teoría evolucionista.
	-  Explicar os argumentos nos que baseou Darwin a súa teoría da evolución das especies e analizar o concepto de selección natural.
	-  Describir as achegas á teoría da evolución do neodarwinismo desde diferentes ámbitos.
	-  Citar e comentar as diferentes críticas ao darwinismo tanto dos seus seguidores coma dos antidarwinistas.
	-  Enumerar e explicar (citando exemplos) as chamadas probas da evolución.
	-  Valorar a transcendencia dos cambios de paradigma e a importancia das presións sociais de cada época no desenvolvemento dos coñecementos sobre a orixe da vida e a evolución.
	-  Ser consciente da dificultade dos estudos sobre a orixe da vida e a evolución, e dos interrogantes que aínda permanecen abertos.
	-  Respectar as distintas opinións ou crenzas acientíficas que existen na nosa sociedade sobre a orixe da vida e a evolución, e utilizar os coñecementos científicos para desenvolver opinións persoais razoadas e superar prexuízos e respostas dogmáticas...
	1.  Descrición da unidade
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Comentar as distintas teorías sobre a orixe da humanidade.
	-  Describir as características morfolóxicas dos primates.
	-  Describir as características dos homínidos.
	-  Aplicar coñecementos de anatomía humana para interpretar as diferenzas e as similitudes entre humanos e antropomorfos, e realizar esquemas complementarios.
	-  Enumerar as especies dos primeiros homínidos e comentar as súas características e posibles relacións evolutivas.
	-  Explicar as características dos australopithecus e a súa importancia na liñaxe da humanidade.
	-  Coñecer o proceso de humanización e describir cronoloxicamente as distintas especies do xénero Homo previas aos neandertais.
	-  Interpretar a importancia dos xacementos da serra de Atapuerca e o interese do Homo antecessor para o coñecemento da evolución humana.
	-  Estar sensibilizado sobre a importancia de conservar e protexer os xacementos paleontolóxicos, como o de Atapuerca, e do seu valor científico e cultural.
	-  Coñecer as características dos neandertais e a orixe do home actual.
	-  Valorar a transcendencia dos cambios de paradigma e a importancia das presións sociais en cada época no desenvolvemento dos coñecementos sobre a orixe e a evolución da humanidade.
	-  Ser consciente da dificultade dos estudos sobre a orixe da humanidade e dos interrogantes que aínda permanecen abertos.
	-  Decatarse da dificultade e a importancia dos estudos dos científicos sobre a orixe da humanidade actual, e apreciar a fiabilidade das técnicas científicas actuais.
	-  Respectar as distintas opinións ou crenzas acientíficas que existen na nosa sociedade sobre a orixe da humanidade e a súa evolución, e utilizar os coñecementos científicos para desenvolver opinións persoais razoadas e superar prexuízos e respostas ...
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Explicar o concepto de xenética e coñecer os termos máis habituais que se empregan nesta ciencia.
	-  Coñecer o concepto de herdanza biolóxica e a importancia de Mendel e Morgan na historia da xenética.
	-  Describir o modelo mendeliano e enunciar as leis na actualidade.
	-  Describir o experimento que permitiu relacionar as moléculas coa herdanza e comentar o descubrimento da estrutura do ADN. Describir os niveis de organización xenética desde os nucleótidos ao xenoma.
	-  Coñecer o proxecto de xene e describir o proceso de expresión da información xenética.
	-  Coñecer o significado e o modo de acción do código xenético, e saber aplicar a súa forma de actuación.
	-  Explicar en que consiste o proxecto Xenoma Humano e cales son os obxectivos dos proxectos HapMap e ENCODE.
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Indicar en que consiste a tecnoloxía do ADN recombinante.
	-  Sinalar e comentar as aplicacións da enxeñería xenética.
	-  Coñecer as causas da infertilidade humana e comentar os procedementos de reprodución asistida como solución.
	-  Explicar o concepto de clonación, os seus tipos e a orixe e significado das células nai.
	-  Coñecer os tipos e as aplicacións da clonación, e valorar as repercusións sociais e éticas da posible clonación humana.
	-  Detallar os tipos de células nai e a súa potencialidade, así como comentar as súas aplicacións.
	-  Coñecer as repercusións sociais das aplicacións da xenética e valorar a existencia de problemas éticos.
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Coñecer o concepto de medicina científica, describir os seus comezos e explicar algúns dos acontecementos máis importantes no seu desenvolvemento histórico.
	-  Clasificar e describir as técnicas de diagnóstico máis habituais na actualidade.
	-  Definir o concepto de saúde e os factores que a determinan.
	-  Explicar o concepto de factor de risco para a saúde.
	-  Comentar a importancia da saúde pública e a medicina preventiva, e describir os niveis de prevención.
	-  Ser consciente do problema da sanidade nos países de baixo desenvolvemento e das dificultades dos tratamentos médicos neles.
	-  Coñecer o significado de enfermidades raras e esquecidas, e apreciar a importancia da busca de fármacos para o seu tratamento.
	-  Analizar e valorar as características da relación que se establecen entre o médico e o paciente.
	-  Interpretar os conceptos de diagnóstico e prognóstico en medicina, e describir o modelo de historia clínica.
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Analizar a función da investigación médica e describir a práctica do ensaio clínico.
	- Coñecer e aceptar os condicionamentos e os principios éticos da investigación médica.
	- Describir a natureza das patentes e analizar e valorar a súa repercusión sobre a investigación e a comercialización dos medicamentos, así como a súa relación cos xenéricos.
	- Ser conscientes da importancia do uso racional dos medicamentos e razoar a importancia de practicalo especialmente cos antibióticos.
	- Coñecer que é un transplante e os seus tipos.
	-  Decatarse da importancia da función social da doazón de órganos e valorar a posibilidade da súa práctica.
	- Coñecer os significados da medicina tradicional e as terapias alternativas, e explicar a súa importancia social.
	-  Clasificar e definir as diferentes terapias alternativas.
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Describir as etapas do proceso humano de transmisión da información ao longo da historia e o concepto actual de sociedade da información.
	-  Desenvolver o concepto de ordenador e as súas xeracións a través da historia.
	-  Coñecer os diferentes dispositivos de almacenamento da información e comentar as súas aplicacións.
	-  Explicar as diferenzas entre as tecnoloxías analóxica e dixital.
	-  Comentar a orixe e os compoñentes da sociedade da información.
	-  Explicar as infraestruturas da sociedade da información.
	-  Coñecer a importancia e as aplicacións da tecnoloxía LED.
	2.  TEMPORALIZACIÓN
	3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS
	-  Explicar o significado do termo Internet e detallar os seus elementos.
	-  Coñecer as súas repercusións no mundo actual e ser consciente da súa importancia no ámbito familiar, profesional e social: problemas e solucións.
	-  Analizar a problemática da privacidade en Internet, valorar a importancia de asegurar a protección de datos e ser críticos co mal uso do medio, actuando responsablemente.
	-  Analizar as prestacións das diferentes TIC que propiciaron a revolución na comunicación e as súas implicacións sociais.
	-  Coñecer a importancia e a problemática das redes sociais na comunicación.
	-  Describir as características da telefonía móbil e valorar o seu impacto na comunicación.
	-  Identificar os principais instrumentos que achegan información sobre o medio ou outros fins, na actualidade, baseados en novas tecnoloxías da información e a comunicación, e as súas respectivas aplicacións (teledetección, GPS e SIX).

