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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A programación do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía para o presente curso 
académico 2022-2023 inclúe: 

 
5 grupos de primeiro de ESO, 4 grupos de 3º de ESO,  3 grupos de 4º de ESO de 

Bioloxía-xeoloxía, 2 grupos de 4º ESO de CuCi, 2 grupos de Bioloxía e xeoloxía de 1º de 
Bacharelato, 1 grupo de Anatomia Aplicada de 1º de Bacharelato, 2 grupos de Bioloxía de 
2º de Bacharelato, 1 grupo de Ciencias da terra e do Medio ambiente de 2º de 
Bacharelato. Na presente progamación solo se fai referencia as materias de cursos pares. 

Quedando as das materias de cursos impares recollidas no programa Proens. 
 
O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES E.BLANCO AMOR DE OURENSE 

está integrado polos seguintes profesores/as, con praza definitiva no centro: 

 
Irene Traba Díaz, Profesora de Ensino Secundario que imparte: 2 grupos de 

Bioloxía_Xeoloxía de 1º ESO, 2 grupos de Bioloxía-Xeoloxía de 4º ESO, 1 grupo de 
Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato, 1 tutoría de primeiro ciclo da ESO. 
 
J. Angel Bascoy Casas, Profesor de Ensino Secundario que imparte: 2 grupos de 

Bioloxía-Xeoloxía de 1º ESO, 2 grupos de Bioloxía-Xeoloxía de 3º ESO, 1 grupo de 
Anatomia Aplicada de 1º de Bacharelato, 1 grupo de Ciencias da Terra de 2º de 

Bacharelato, 1 tutoría de primeiro ciclo da ESO. 
 
Rafael González González, Profesor de Ensino Secundario que imparte: 1 grupo 

de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO, 2 grupos de Bioloxía e Xeoloxía de 3º de 

ESO, 1 grupo de Bioloxía e Xeoloxía de 4º de ESO, 1 grupo de CuCi de 4º de ESO, 
1 grupo de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato. 
 
Francisco Boán Fernández, Catedrático de Ensino Secundario que imparte: 2 

grupos de Bioloxía de 2º de Bacharelato, 1 grupo de CuCi de 4º ESO, 1 grupo de 
Proxecto de Investigación de Stembach. Desempeña o cargo de Xefe de 
Departamento. 
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2. Etapa ESO 
 

  

2.1. OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
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 

aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos; 
exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.  

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os 
prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, 
incorporar novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e da comunicación. 

f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos d iversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza nun 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 castelá e, se a 
houbese, na lingua cooficial da comunidade autónoma, 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 xeito apropiado.  

l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e dos demais, 
así como o patrimonio artístico e cultural. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica 
do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión 
humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais 
relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio, e contribuír así 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. 
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2.2. DESCRITORES 
 

 

COMPETENC
IAS CLAVE 

INDICADORES DESCRITORES 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

Coidado do medio 
natural e dos seres 
vivos 

-  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso. 

-  Comprometerse co uso responsable 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 alimentación e ao exercicio físico. 

-  Xerar criterios persoais sobre a visión social da estética 
do corpo humano fronte ao seu coidado saudable. 

A ciencia no día a 
día 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade circundante en distintos 
ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico, 
tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, comprender o que acontece 
ao noso redor e responder a preguntas. 

Manexo de 
elementos 
matemáticos 

-  Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: 
operacións, magnitudes, porcentaxes, proporcións, 
formas xeométricas, criterios de medición e codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar a información presentada en 
formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedade na linguaxe matemática. 

Razoamento lóxico 
e resolución de 
problemas 

-  Organizar a información utilizando procedementos 
matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

-  Aplicar estratexias de resolución de problemas a 
situacións da vida cotiá. 
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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 corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de textos creativamente con 
sentido literario. 

Normas de 
comunicación 

-  Respectar as normas de comunicación en calquera 
contexto: quenda de palabra, escoita atenta ao 
interlocutor... 

-  Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en 
diferentes rexistros, nas diversas situacións 
comunicativas. 

Comunicación 
noutras linguas 

-  Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a 
súa historia 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 situación. 

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o 
seu uso en situacións cotiás ou en materias 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 información propia derivada 
de información 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 
comunicación. 

Utilización de 
ferramentas 
dixitais 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de 
coñecemento. 

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o 
traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
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Conciencia e 
expresións 
culturais 

Respecto polas 
manifestacións 
culturais propias e 
alleas 

- Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial 
nas súas distintas vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica...), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento. 

-  Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza 
persoal e cultural. 

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

Expresión cultural 
e artística 

-  Expresar sentimentos e emocións mediante códigos 
artísticos. 

-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e das 
manifestacións de creatividade e gusto pola estética no 
ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

Competencias 
sociais e 
cívicas 

Educación cívica e 
constitucional 

-  Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da 
realidade histórica a partir de distintas fontes, e 
identificar as implicacións que ten vivir nun Estado 
social e democrático de dereito referendado por unha 
constitución. 

-  Aplicar dereitos e deberes da convivencia cidadá no 
contexto da escola. 

Relación cos 
demais 

-  Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e traballo e para a resolución 
de conflitos. 

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

-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

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

-  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e 
respecto aos distintos ritmos e potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

Autonomía persoal 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas 
propias. 

-  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar 
conta delas. 

-  Ser constante no traballo, superando as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade 
da tarefa. 

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. 
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Creatividade 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde 
coñecementos previos dun tema. 

-  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 
-  Encontrar posibilidades no ámbito que outros non 

aprecian. 

Emprendemento 

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

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover 
accións novas. 

-  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou dos 
proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no 
traballo. 

Aprender a 
aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades persoais como aprendiz: 
estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións 
executivas... 

-  Xestionar os recursos e as motivacións persoais en 
favor da aprendizaxe. 

-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos 
de aprendizaxe. 

Ferramentas para 
estimular o 
pensamento 

-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento 
creativo, crítico, emocional, interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión 
rigorosa 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 resultados 
intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
 

 
 
 

2.3. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
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 
adestramento das competencias; recordemos que estas non se estudan nin se ensinan: 
adéstranse. 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 
competencia), 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 dividan, á súa vez, no que se denominan descritores da competencia, que 

serán os que «describan» o grao competencial do alumnado. Por cada indicador de 
seguimento encontraremos entre dous e catro descritores, cos verbos en infinitivo.  
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En cada unidade didáctica cada un destes descritores concrétase en desempeños 
competenciais, 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 descritores 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 
tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento e a educación cívica e 
constitucional, traballaranse desde todas as áreas, posibilitando e fomentando que o proceso 
de ensinanza-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 alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben 
consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.  
 
A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, 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 fagan posible 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 repercusións 

para a vida futura. 
• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o 

que acontece ao noso redor e responder a preguntas. 
• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
• Respectar e preservar a vida dos seres vivos do seu ámbito. 
• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 
 
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 

gramaticais para elaborar textos escritos e orais. 
• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
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• 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 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 fan posible 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 participar activamente 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 facer posible 
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: 
 
• 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. 
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• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  
• Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de aprendizaxe.  
• Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
• Identificar potencialidades persoais como aprendiz: estilos de aprendizaxe, intelixencias 

múltiples, funcións executivas... 
• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.  
• Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
 
 

2.4. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS PARA UTILIZAR 
NA ÁREA 

 

 
Traballar de xeito competencial na aula supón un cambio metodolóxico importante; o docente 
pasa a ser un xestor de coñecemento do alumnado e o alumno ou a alumna adquire un maior 
grao de protagonismo. 
 
En concreto, na área de Bioloxía e Xeoloxía: 

 
Necesitamos adestrar de xeito sistemático os procedementos que conforman a estrutura da 
materia. Se ben a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no 
currículo básico e as estratexias do método científico, o alumnado deberá desenvolver actitudes 
que conduzan á reflexión e análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas 
vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se presentan. Para iso necesitamos certo grao 
de adestramento individual e traballo reflexivo  de procedementos básicos da materia: a 
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación 
audiovisual. 

 

Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que pretenden o uso sistemático de procesos de 
método científico, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramento de 
habilidades sociais básicas e enriquecemento persoal desde a diversidade, unha ferramen ta 
perfecta para discutir e afondar en contidos dese aspecto.  

 
Por outro lado, cada alumno e alumna parte dunhas potencialidades que definen as súas 
intelixencias predominantes. Enriquecer as tarefas con actividades que se desenvolvan desde a 
teoría das intelixencias múltiples facilita que todo o alumnado poida chegar a comprender os 
contidos que pretendemos adquirir para o desenvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.  

 
Na área de Bioloxía e Xeoloxía é indispensable a vinculación a contextos reais, así como xerar 
posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos. Para iso, as tarefas competenciais facilitan 
este aspecto, que se podería complementar con proxectos de aplicación dos contidos. 

 
 
 

2.5. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Suxerimos o uso dos materiais seguintes: 
• O libro do alumnado. 
• A proposta didáctica para a materia. 
• Os recursos fotocopiables da proposta didáctica con: material de traballo para a adaptación 

curricular, actividades de reforzo, de ampliación e de avaliación; fichas para traballar cun texto 
ou para traballar cos vídeos recomendados; tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias; material complementario para o desenvolvemento das competencias; etc. 

• O libro dixital. 
• Os cadernos de estratexias metodolóxicas. 
• A web do profesorado. 
• A web do alumnado e da familia. 
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• As monografías didácticas. 
 
2.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN 
 

 
Descrición do grupo despois da avaliación inicial 
 

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en 
primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe 
coñecerse a relativa a: 
 
O número de alumnos e alumnas. 
 

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).  
 

As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares. 
 

• As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden tratar 
(planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da 
eficacia de medidas, etc.). 

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.  
• Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.  
• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos 

cooperativos. 
• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo do 

grupo. 
 
 
Necesidades individuais 
 
A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que 
tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; 
a partir dela poderemos: 
 

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 
estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas pero que 
requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).  

• Saber as medidas organizativas que hai que adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 
espazos, xestión de tempos de grupo para favorecer a intervención individual).  

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que hai que adoptar, así como sobre os 
recursos que se van empregar. 

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.  
• Acoutar o intervalo de tempo e o modo no que se van avaliar os progresos destes estudantes.  
• Fixar o modo no que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 

docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.  
 
 

2.7.  MEDIDAS PARA ATENDER AS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON 
 ACADADAS NO PERÍODO DE EDUCACIÓN NON PRESENCIAL DO CURSO 2019-
 2020. 
 

 
Nos diferentes nivéis da ESO efectuaranse actividades para recuperar os coñecementos 

imprescindibles non adquiridos durante o ensino non presencial do curso 2019-2020 sempre e 
cando exista unha continuidade na materia. Isto é, ditas actividades programaranse para 4º da 
ESO. No caso de 1º e 3º da ESO considérase non programable xa que non hai continuidade 
con 2º da ESO. 
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2.8.  AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e do 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada unidade didáctica 
proponse unha secuencia de preguntas que lle permitan ao docente avaliar o funcionamento do 
traballo programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 
Da mesma maneira, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación 
didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller 
as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación: 

 

ASPECTOS QUE HAI QUE 
AVALIAR 

HAI QUE 
DESTACAR... 

HAI QUE  
MELLORAR... 

PROPOSTAS DE 

 MELLORA PERSOAL 
    

Temporalización das 
unidades didácticas    

Desenvolvemento dos 
obxectivos didácticos    

Manexo dos contidos da 
unidade    

Estándares de 
aprendizaxe    

Realización de tarefas    

Estratexias metodolóxicas 
seleccionadas    

Recursos    

Claridade nos criterios  
de avaliación    

Uso de diversas 
ferramentas de avaliación    

 

 

 

3. CUARTO DE ESO: BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 

 
 

3.1. OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4.º ESO 
 

 
  1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células. 

  2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización.  

  3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina.  

  4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose. 

  5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos. 

  6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN. 

  7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética. 
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  8. Ver as mutacións como formas de diversidade xenética. 

  9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas sinxelos.  

10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

11. Reflexionar sobre as enfermidades hereditarias e a súa prevención. 

12. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación.  

13. Coñecer as probas e mecanismos da evolución e a mutación. 

14. Realizar interpretacións a partir de arbores filoxenéticas. 

15. Conceptualizar a hominización. 

16. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar cortes 
xeolóxicos e perfís topográficos. 

17. Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando eóns, 
eras e períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía. 

18. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas.  

19. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise.  

20. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación. 

21. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas. 

22. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 

23. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas. 

24. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio. 

25. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica.  

26. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas. 

27. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida selectiva. 

28. Identificar a importancia da utilización de enerxías renovables para a sostibilidade do planeta.  

29. Utilizar o método científico con destreza. 

30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación. 

31. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas. 

32. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal. 

33. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións. 

 
 
 

3.2. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES. 

 

 
O currículo da área de Bioloxía e Xeoloxía agrúpase en varios bloques. Os contidos, criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.º de Educación Secundaria. 
 
Na súa redacción, respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de 
aprendizaxe tal e como aparece no Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se 
establece o currículo básico de Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. 

Bloque 1. A evolución da vida. 

Contidos 

- A célula. 
- Ciclo celular. 
- Os ácidos nucleicos. 
- ADN e xenética molecular. 
- Proceso de replicación do ADN. 
- Concepto de xene. 
- Expresión da información xenética. Código xenético. 
- Mutacións. Relacións coa evolución. 
- A herdanza e transmisión de carácteres. Introdución e desenvolvemento das leis de Mendel.  
- Base cromosómica das leis de Mendel. 
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- Aplicacións das leis de Mendel. 
- Enxeñería xenética: técnicas e aplicacións. Biotecnoloxía. Bioética. 
- Orixe e evolución dos seres vivos. Hipótese sobre a orixe da vida na Terra.  
- Teorías da evolución. O feito e os mecanismos da evolución. 
- A evolución humana: proceso de hominización. 
 
Criterios de avaliación 

  1. Determinar as analoxías e diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, 
interpretando as relacións evolutivas entre elas. 

  2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular a través da 
observación directa ou indirecta. 

  3. Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina. 
  4. Formular os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose e revisar o seu 

significado e importancia biolóxica. 
  5. Comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, relacionándoos coa súa función. 
  6. Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética.  
  7. Comprender como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético.  
  8. Valorar o papel das mutacións na diversidade xenética, comprendendo a relación  entre 

mutación e evolución. 
  9. Formular os principios básicos de xenética mendeliana, aplicando as leis da herdanza na 

resolución de problemas sinxelos. 
10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo, establecendo a relación que se dá entre 

elas. 
11. Coñecer algunhas enfermidades hereditarias, a súa prevención e alcance social.  
12. Identificar as técnicas da enxeñería xenética: ADN recombinante e PCR. 
13. Comprender o proceso da clonación. 
14. Recoñecer as aplicacións da enxeñería xenética: OMX (organismos modificados 

xeneticamente). 
15. Valorar as aplicacións da tecnoloxía do ADN recombinante na agricultura, na gandería, no 

medio e na saúde. 
16. Coñecer as probas da evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.  
17. Comprender os mecanismos da evolución destacando a importancia da mutación e a 

selección. Analizar o debate entre gradualidade, saltacionismo e neutralismo.  
18. Interpretar árbores filoxenéticas, incluíndo a humana. 
19. Describir a hominización. 
 
Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Compara a célula procariota e eucariota, a animal e a vexetal, recoñecendo a función dos 
orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

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

  3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 
  4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferenciando ambos os dous procesos e 

distinguindo o seu significado biolóxico. 
  5.1. Distingue os distintos ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 
  6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, relacionándoo co 

concepto de xene. 
  7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.  
  8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 
  9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana, resolvendo problemas prácticos de 

cruzamentos cun ou dous carácteres. 
10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a herdanza ligada ao sexo. 
11.1. Identifica as enfermidades hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social.  
12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñería xenética. 
13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva. 
14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñería xenética.  
15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía.  
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16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 
17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural.  
18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 
19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 

Bloque 2. A dinámica da Terra. 

Contidos 

- A historia da Terra. 
- A orixe da Terra. O tempo xeolóxico: ideas históricas sobre a idade da Terra. Principios e 

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

- Os eóns, eras xeolóxicas e períodos xeolóxicos: situación dos acontecementos xeolóxicos e 
biolóxicos importantes. 

- Estrutura e composición da Terra. Modelos xeodinámico e xeoquímico. 
- A tectónica de placas e as súas manifestacións. Evolución histórica: da deriva continental á 

tectónica de placas. 
 
Criterios de avaliación 

  1. Recoñecer, recompilar e contrastar feitos que mostren a Terra como un planeta cambiante. 
  2. Rexistrar e reconstruír algúns dos cambios máis notables da historia da Terra, asociándoos 

coa súa situación actual. 
  3. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como procedemento para o estudo 

dunha zona ou terreo. 
  4. Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra. 
  5. Recoñecer e datar os eóns, era e períodos xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos fósiles 

guía. 
  6. Comprender os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra.  
  7. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas. 
  8. Recoñecer as evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico. 
  9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relacionalos 

coa súa situación en mapas terrestres. Comprender os fenómenos naturais producidos nos 
contactos das placas. 

10. Explicar a orixe das cordilleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos.  
11. Contrastar os tipos de placas litosféricas asociando os mesmos movementos e 

consecuencias. 
12. Analizar que o relevo, na súa orixe e evolución, é resultado da interacción entre os procesos 

xeolóxicos internos e externos. 
 
Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Identifica e describe feitos que mostren a Terra como un planeta cambiante, relacionándoos 
cos fenómenos que suceden na actualidade. 

  2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos temporais 
a escala e recoñecendo as unidades temporais na historia xeolóxica. 

  3.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 
  3.2. Resolve problemas simples de datación relativa, aplicando os principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos e correlación. 
  4.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia da Terra, recoñecendo algúns animais e plantas características de 
cada era. 

  5.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característicos coa súa era xeolóxica.  
  6.1. Analiza e compara os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra.  
  7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra asociándoas cos fenómenos 

superficiais. 
  8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e a expansión do fondo oceánico. 
  9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas.  
  9.2. Interpreta as consecuencias que teñen no relevo os movementos das placas. 
10.1. Identifica as causas que orixinan os principais relevos terrestres. 
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11.1. Relaciona os movementos das placas con distintos procesos tectónicos. 
12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna. 

Bloque 3. Ecoloxía e medio. 

Contidos 

- Estrutura dos ecosistemas. 
- Compoñentes do ecosistema: comunidade e biótopo. 
- Relacións tróficas: cadeas e redes. 
- Hábitat e nicho ecolóxico. 
- Factores limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia. 
- Autorregulación do ecosistema, da poboación e da comunidade. 
- Dinámica do ecosistema. 
- Ciclo de materia e fluxo de enerxía. 
- Pirámides ecolóxicas. 
- Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas. 
- Impactos e valoración das actividades humanas nos ecosistemas. 
- A superpoboación e as súas consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.  
- A actividade humana e o medio. 
- Os recursos naturais e os seus tipos. Consecuencias ambientais do consumo humano de 

enerxía. 
- Os residuos e a súa xestión. Coñecemento de técnicas sinxelas para coñecer o grao de 

contaminación e depuración do medio. 
 
Criterios de avaliación 

  1. Categorizar os factores ambientais e a súa influencia sobre os seres vivos.  
  2. Recoñecer o concepto de factor limitante e límite de tolerancia. 
  3. Identificar as relacións intra e interespecíficas como factores de regulación dos ecosistemas.  
  4. Explicar os conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas.  
  5. Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a utilización de 

exemplos. 
  6. Expresar como se produce a transferencia de materia e enerxía ao longo dunha cadea ou 

rede trófica e deducir as consecuencias prácticas na xestión sostib le dalgúns recursos por 
parte do ser humano. 

  7. Relacionar as perdas enerxéticas producidas en cada nivel trófico co aproveitamento dos 
recursos alimentarios do planeta desde un punto de vista sostible.  

  8. Contrastar algunhas actuacións humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa 
influencia e argumentar as razóns de certas actuacións individuais e colectivas para evitar a 
súa deterioración. 

  9. Concretar distintos procesos de tratamento de residuos. 
10. Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel 

familiar e social. 
11. Asociar a importancia que ten para o desenvolvemento sostible a utilización de enerxías 

renovables. 
 
Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun 
ambiente determinado, valorando a súa importancia na conservación deste.  

  2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a 
adaptación co factor ou factores ambientais desencadeantes deste. 

  3.1. Recoñece e describe distintas relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas. 
  4.1. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, avaliando a súa importancia para manter o 

equilibrio do ecosistema. 
  5.1. Recoñece os diferentes niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, valorando a 

importancia que teñen para a vida en xeral o mantemento destas.  
  6.1. Compara as consecuencias prácticas na xestión sostible dalgúns recursos por parte do ser 

humano, valorando criticamente a súa importancia. 
  7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia 
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enerxética. 
  8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos... 
  8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora do medio.  
  9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos e valorando criticamente a recollida 

selectiva destes. 
10.1. Argumenta os proles e as contras da reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 
11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sostible do planeta. 

 

Bloque. 4. Proxecto de investigación. 

Contidos 

- Proxecto de investigación. 
 
Criterios de avaliación 

  1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e habilidades propias do traballo científico.  
  2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da experimentación ou a observación e 

argumentación. 
  3. Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa 

obtención. 
  4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 
  5. Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado. 
 
Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 
  2.1. Utiliza argumentos xustificando as hipóteses que propón. 
  3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e 

presentación das súas investigacións. 
  4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e grupal. 
  5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do 

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

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

 
 
3.3 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DA MATERIA. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES IMPRESCINDÍBEIS PARA A PROMOCION. 

 

1. Compara a célula procariota e eucariota, a animal e a vexetal, recoñecendo a función dos 
orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 

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

3. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo. 
4. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferenciando ambos os dous procesos e 

distinguindo o seu significado biolóxico. 
5. Distingue os distintos ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.  
6. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, relacionándoo co 

concepto de xene. 
7. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.  
8. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 
9. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana, resolvendo problemas prácticos de 

cruzamentos cun ou dous carácteres. 
10. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a herdanza ligada ao sexo.  
11. Identifica as enfermidades hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social. 
12. Diferencia técnicas de traballo en enxeñería xenética. 
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13. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e reprodutiva.  
14. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñería xenética.  
15. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da biotecnoloxía.  
16. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. 
17. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección natural . 
18. Interpreta árbores filoxenéticas. 
19. Recoñece e describe as fases da hominización. 
20. Identifica e describe feitos que mostren a Terra como un planeta cambiante, relacionándoos 

cos fenómenos que suceden na actualidade. 
21. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización de modelos temporais 

a escala e recoñecendo as unidades temporais na historia xeolóxica. 
22. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 
23. Resolve problemas simples de datación relativa, aplicando os principios de superposición de 

estratos, superposición de procesos e correlación. 
24. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia da Terra, recoñecendo algúns animais e plantas características de 
cada era. 

25. Relaciona algún dos fósiles guía máis característicos coa súa era xeolóxica.  
26. Analiza e compara os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra.  
27. Relaciona as características da estrutura interna da Terra asociándoas cos fenómenos 

superficiais. 
28. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e a expansión do fondo oceánico. 
29. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas litosféricas.  
30. Interpreta as consecuencias que teñen no relevo os movementos das placas. 
31. Identifica as causas que orixinan os principais relevos terrestres. 
32. Relaciona os movementos das placas con distintos procesos tectónicos. 
33. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna. 
34. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun 

ambiente determinado, valorando a súa importancia na conservación deste.  
35. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a 

adaptación co factor ou factores ambientais desencadeantes deste. 
36. Recoñece e describe distintas relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas. 
37. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, avaliando a súa importancia  para manter o 

equilibrio do ecosistema. 
38. Recoñece os diferentes niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, valorando a 

importancia que teñen para a vida en xeral o mantemento destas.  
39. Compara as consecuencias prácticas na xestión sostible dalgúns recursos por parte do ser 

humano, valorando criticamente a súa importancia. 
40. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia 

enerxética. 
41. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia negativa sobre os 

ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos...  
42. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora do medio.  
43. Describe os procesos de tratamento de residuos e valorando criticamente a recollida 

selectiva destes. 
44. Argumenta os proles e as contras da reciclaxe e da reutilización de recursos materiais.  
45. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sostible do planeta. 
46. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 
47. Utiliza argumentos xustificando as hipóteses que propón. 
48. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e 

presentación das súas investigacións. 
49. Participa, valora e respecta o traballo individual e grupal. 
50. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas do 

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

51 Expresa con precisión e coherencia tanto verbalmente como por escrito as conclusións das 
súas investigacións. 
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3.4 PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN. NOTA AVALIACION. RECUPERACIÓN. NOTA FINAL 
 

 
 
OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA DOS CRITERIOS XERAIS 
 
 Criterios xerais 

1. Traballo autónomo 
(aula e outros espazos) 

• Realización sen axuda externa. 
• Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.  
• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 
• Orde e limpeza na presentación. 
• Uso axeitado de instrumentos e recursos propios da materia. 
• Emprego de esquemas. 
• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado. 
• Valoración do traballo en clase e en casa. 
• Creatividade. 
 

2. Probas orais e escritas • Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha 
actividade. Coherencia e adecuación. 
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver 
unha actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía adecuada. 

  • Tempo de realización. 
 

 

3. Actividades TIC • Uso axeitado e guiado do computador e algunha ferramenta 
telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para 
buscar información sinxela ou para resolver unha actividade. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).  
• Grao de elaboración da resposta. 
• Interese, motivación. 
• Destrezas. 
• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos 
de Internet. 
 

4. Participación e 
seguimento das clases. 

• Nivel de adecuación das intervencións. 
• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes. 
• Uso de vocabulario axeitado. 
• Comportamento na clase. 
• Interese e esforzo. 
 

5. Traballo cooperativo. 
Valoración individual e 
grupal 

• Capacidade de traballar de forma colaborativa. 
• Comunicación adecuada cos compañeiros. 
• Resolución de conflitos. 
• Interese e motivación. 
• Iniciativa. 
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.  
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Arquivo de traballo 
individual. 

• Presentación clara e ordenada. 
• Actualizado. 
• Xustificación dos traballos seleccionados no arquivo. 
 

 
 

INSTRUMENTOS: 

 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, etc. 
 

 EXAMES: 2 exames por avaliación. No segundo exame pode entrar a materia 
do primeiro. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

  
NOTA DE COÑECEMENTOS: 

 

     

  Traballo diario:    20 %      
  Exames…….: 80 % 

 
     

 NOTA DE AVALIACIÓN:      
  Coñecementos Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase 

para valorar o traballo diario.   

 
RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: As semanas seguintes á 
entrega de notas. 

 
NOTA 

FINAL: 

Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña recuperadas as 
avaliacións suspensas polos procedementos sinalados nesta 
programación. No caso de non ter realizada a recuperación, a nota final 
será suspenso. Aplicarase a norma xeral de redondeo para a elaboración 
da nota final nos casos nos que sexa necesario.  Aproban os alumnos con 
media de 5.  

 
 
 

UNIDADE 1. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A célula 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento da célula. Estudarase a estrutura, a 
función de nutrición, a función de relación e a función de reprodución dos distintos tipos 
de células.  Tamén se estudará como e quen a descubriu ao longo da historia. 

 

Para rematar a unidade, o alumnado realizará a análise de micrografías. 
 

Unha das maiores dificultades coa que se vai atopar o alumnado, será o tamaño 
microscópico que teñen moitos destes seres, polo que para o seu estudo hai que 

apoiarse en distintos tipos de imaxes (debuxos, microfotografías, etc.). 
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A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  A estrutura das células. 
-  As funcións celulares: a nutrición. 
-  As funcións celulares: a relación e a reprodución. 

-  O descubrimento das células. 
-  Analizamos micrografías. 
-  Prepara unha entrevista. 

 
Temporalización 

Entre setembro e outubro                                    
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Describir a estrutura das células. 

- Clasificar os tipos de células segundo a súa estrutura. 

- Coñecer as funcións da célula. 

- Explicar os principios da teoría celular e os seus antecedentes. 

 
 
3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  A estrutura 
básica das 

células: 
membrana 
plasmática, 
citoplasma e 
material xenético. 

-  As células 

procariotas: 
características e 
estrutura. 

-  As células 
eucariotas: 
características e 
estrutura. 

-  O núcleo celular: 

estrutura e 

  1.  Coñecer a teoría 
celular. 

  1.1.  Coñece os 
postulados da teoría 

celular e os 
antecedentes 
históricos que 
levaron a eles. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Distinguir os distintos 

tipos de organización 
que presentan as 
células e coñecer as 
súas características. 

  2.1.  Identifica as células 

procariotas e 
coñece as súas 
características. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Identifica as células 

eucariotas e 
recoñece os seus 
constituíntes 
estruturais e a 

función que 
desempeñan. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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función. 

-  A función da 
nutrición nas 
células. 

-  Os tipos de 

nutrición: 
heterótrofa e 
autótrofa. 

-  A función da 
relación: tipos de 
resposta e os 

movementos 
celulares. 

-  A función de 
reprodución: a 
división celular. 

-  O descubrimento 
das células e a 
teoría celular. 

-  Comprensión de 
informacións, 

adquisición de 
vocabulario, uso 
da lingua como 
instrumento de 

comunicación e 
mantemento 
dunha actitude 
favorable cara á 
lectura. 

-  Coñecemento e 

uso responsable 
das TIC ao 
investigar sobre 
as células e os 

científicos e as 
científicas que as 
estudaron. 

-  Uso de 
estratexias para 
tratar a 

información, 
convertela en 
coñecemento 
propio e aplicala 

a distintos 
contextos, e 
participación 
activa no propio 

proceso de 
aprendizaxe. 

  3.  Diferenciar as células 

eucariotas vexetais e 
animais. 

  3.1.  Coñece as 

características que 
diferencian as 

células vexetais das 
animais e distingue 
ambos os dous 
tipos de células. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Comprender en que 

consisten as funcións 
celulares: nutrición, 
relación e reprodución 

  4.1.  Sabe en que 

consiste a nutrición 
celular e as etapas 
que se diferencian 

nela; coñece a 
importancia do 
metabolismo e 
diferencia a 

nutrición autótrofa 
da heterótrofa. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.2.  Entende en que 

consiste a función 
de relación e 

coñece cales son as 
respostas celulares 
máis frecuentes. 

CCL, 

CMCT 

  4.3.  Describe que é a 

reprodución celular 
e coñece os 
distintos tipos de 
división celular 

CCL, 

CMCT 

  5.  Comprender 

informacións, e 
adquirir vocabulario 
sobre a célula, 
expresar 

coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostrar 
interese pola lectura 
de textos. 

  5.1.  Comprende os 

textos e as 
diferentes 
informacións 
obtidas ao longo da 

unidade, adquire 
vocabulario sobre 
as células, a súa 
estrutura e as súas 

funcións, expresa 
coñecementos e 
opinións de forma 
oral e escrita, e 

mostra interese pola 
lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSIEP 

  6.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 

TIC, usar estratexias 
para tratar a 
información, 
convertela en 

coñecemento propio e 

  6.1.  Obtén e organiza 
información, traballa 

co esquema da 
unidade e utiliza os 
recursos dixitais con 
interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  Iniciativa e 

perseveranza á 
hora de afrontar 
os problemas e 
de defender 

opinións, e 
desenvolvemento 
de actitudes de 
respecto e 

colaboración ao 
traballar en 
grupo. 

-  Experimentación 
en Bioloxía e 
Xeoloxía: 

obtención e 
selección de 
información a 
partir da 

selección e 
recollida de datos 
dunha 
experimentación. 

-  Coñecemento e 
uso de materiais, 

técnicas e 
recursos 
expresivos. 

aplicala a distintos 

contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  7.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 

defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración á hora de 
traballar en grupo. 

  7.1.  Mostra unha 

actitude 
emprendedora, 
acepta os erros ao 

autoavaliarse, 
persevera nas 
tarefas de 
recuperación, e 

participa 
activamente nos 
exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8.  Realizar un traballo 

experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas de 

describindo a súa 
execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

  8.1.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do 
traballo 

experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos 
ópticos de 

recoñecemento, 
como material 
básico de 
laboratorio, 

argumentando o 
proceso 
experimental 
seguido, 

describindo as súas 
observacións e 
interpretando os 
seus resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  9.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 

realización de 
creacións propias. 

  9.1.  Utiliza materiais e 

recursos artísticos 
para realizar 
debuxos da 

estrutura das 
distintas células, da 
función de nutrición 
e reprodución 
celular. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 
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Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 

matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Manexar os 

coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que 

acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

Recoñecer a importancia 

da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Coñecer e utilizar os 
elementos matemáticos 
básicos: operacións, 

magnitudes, 
porcentaxes, 
proporcións, formas 
xeométricas, criterios de 

medición e codificación 
numérica, etc. 

Organizar a información 

utilizando 
procedementos 
matemáticos. 

Expón os postulados da teoría celular e 

refire os seus antecedentes históricos. 

Explica as analoxías e as diferenzas entre 

as células procariotas e as eucariotas. 

Identifica as distintas estruturas celulares e 

explica a súa función. 

Describe os procesos celulares de 

nutrición, de relación e de reprodución. 

Explica as diferenzas entre a nutrición 

autótrofa e a nutrición heterótrofa. 

Exemplifica un tipo de movemento celular. 

Aplica sen erro as unidades de medida das 
células, como o micrómetro e o nanómetro, 

para determinar o tamaño de diferentes 
células e estruturas celulares. 

Establece as relacións entre o tamaño dos 

distintos orgánulos celulares e o tamaño 
total da célula. 

Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido 

dos textos escritos e 
orais. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 

lingüísticas e as normas 
ortográficas e 
gramaticais para 
elaborar textos escritos e 

orais. 

Manter unha actitude 

favorable cara á lectura. 

Fai unha lectura comprensiva dun texto 

científico sobre a importancia do 
descubrimento da célula. 

Define e emprega con corrección termos 
relacionados coa célula e as funcións 

celulares como: unicelular, pluricelular, 
diferenciación celular, colonia, nucleoide, 
etc. 

Expresa co vocabulario apropiado os 
conceptos sobre a célula, a súa estrutura e 
as funcións celulares. 

Constrúe frases coherentes a partir dalgúns 
dos termos adquiridos. 

Elabora un esquema sobre o metabolismo 
da glicosa. 

Le os textos complementarios e os libros 
propostos no plan lector. 
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Competencia 
dixital. 

Empregar distintas 

fontes para a busca de 
información. Manexar 

ferramentas dixitais para 
a construción de 
coñecemento. 

Utiliza a información para obter información 

sobre as células e as funcións celulares, 
organizala e comunicala. 

Interpreta a información contida nos 
esquemas e fotografías incluídos no libro. 

 

Conciencia e 

expresións 
culturais. 

Apreciar a beleza das 

expresións artísticas e 
das manifestacións de 

creatividade e gusto pola 
estética no ámbito 
cotián. 

Apreciar os valores 
culturais do patrimonio 
natural e da evolución do 

pensamento científico. 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural 
mundial nas súas 
distintas vertentes. 

Distingue os orgánulos celulares 

representados en esquemas e debuxos. 

Crea debuxos relacionados coa célula a 
partir de distintos recursos expresivos 
(ilustracións, vídeos, presentacións, etc.). 

Analiza micrografías, observa os seus 
elementos e reproduce o observado nun 

debuxo. 

Elabora un informe sobre as repercusións 

do traballo científico para a humanidade. 

Competencias 

sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse 

desde o coñecemento 
dos distintos valores. 

Desenvolver capacidade 
de diálogo cos demais 
en situacións de 

convivencia e traballo 
para a resolución de 
conflitos. 

Manexa con coidado o material de 

laboratorio. 

Participa nos debates en grupo, garda a 

quenda de palabra e escoita con respecto 
outras opinións distintas ás súas. 

Sentido de 

iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal 

para iniciar ou promover 
accións novas. 

Asumir as 
responsabilidades 

encomendadas e dar 
conta delas. 

Deduce, a partir dun dato, as funcións vitais 

dos glóbulos vermellos. 

Segue unha secuencia establecida de 
pasos progresivos para realizar as tarefas. 

Interésase pola análise de micrografías de 
diferentes orgánulos e células. 

Aprender a 
aprender. 

Xerar estratexias para 

aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe. 

Tomar conciencia dos 
procesos de 

aprendizaxe. 

 dos contidos. 

Organiza nunha táboa algúns contidos 

estudados, como as características dos 
organismos unicelulares e dos 
pluricelulares. 

Resolve as fichas de reforzo propostas. 

Completa o mapa conceptual da unidade. 
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UNIDADE 2.  1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
As bases da herdanza 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento das bases da herdanza. Estudarase a 
estrutura e a función dos ácidos nucleicos, a síntese de proteínas e os tipos de división 
e reprodución celular. Tamén se estudará como e quen descubriu as características e 

as funcións dos ácidos nucleicos ao longo da historia. 
 

Para rematar a unidade, o alumnado realizará o estudo dun cariotipo. 
 

Unha das maiores dificultades coa que se vai atopar o alumnado será a comprensión 
da estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos, polo que para o seu estudo conviría 
apoiarse en distintos modelos espaciais. 

 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

– Os ácidos nucleicos. 
 
– A regulación celular: a síntese de proteínas. 
 

– A transmisión da información. A replicación. 
 
– A transmisión da información. A división celular. 
 

– A meiose: unha división especial. 
 
-  Comparamos a mitose e a meiose. 

 
Temporalización:   

Outubro                                   
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Describir a estrutura dos ácidos nucleicos. 

-  Clasificar os ácidos nucleicos. 

-  Coñecer as funcións dos ácidos nucleicos. 

-  Explicar a síntese de proteínas. 

-  Describir os procesos de división e reprodución celular. 

 
3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 
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sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A estrutura dos 
ácidos 

nucleicos: 

-  Os 

nucleótidos. 

-  Tipos de 

ácidos 
nucleicos. 

-  As funcións dos 

ácidos 
nucleicos. 

-  A síntese de 
proteínas. 

-  O código 
xenético. 

-  A replicación do 
ADN. 

- A división 
celular: 

-  A mitose. 

-  A citocinese. 

-  A meiose 

-  Comparación 
entre a mitose e 

a meiose: 

-  O significado 

biolóxico da 
mitose. 

-  O significado 

biolóxico da 
meiose. 

  1.  Coñecer a 
composición, estrutura 

e función dos ácidos 
nucleicos. 

  1.1.  Coñece a composición 
dos nucleótidos e 

diferencia a estrutura 
dos dous tipos de 
ácidos nucleicos e 
sabe cal é a súa 
función. 

CMCT, 

CCL, 

CD 

  2.  Comprender como se 

leva a cabo a síntese 
de proteínas e coñecer 
o papel que 

desempeña o código 
xenético. 

  2.1.  Diferencia as dúas 

etapas que teñen lugar 
na síntese de 
proteínas e describe o 

que acontece en cada 
unha delas. 

CMCT, 

CCL 

  2.2.  Coñece que é o 

código xenético e 
cales son as súas 
características. 

CMCT, 

CCL 

  3.  Entender a 

necesidade da 
replicación do ADN e 
describir como se 
produce. 

  3.1.  Comprende a 

importancia da 
replicación do ADN, e 
explica como se 
produce e entende o 

seu carácter 
semiconservativo. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Coñecer que é o ciclo 

celular e as distintas 
etapas que se 
diferencian nel. 

  4.1.  Entende que é o ciclo 

celular, diferencia as 
súas etapas e coñece 
os cambios que sofre 

o ADN durante o ciclo 
celular. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Diferenciar as etapas 

da división celular e 
describir cada unha 
delas. 

  5.1.  Diferencia a mitose e 

a citocinese e coñece 
os acontecementos 

que ocorren en cada 
un destes procesos. 

CCL, 

CMCT 

  6.  Comprender a 

importancia da meiose 
e coñecer os 
acontecementos que 

suceden durante este 
proceso. 

  6.1.  Entende a importancia 

da meiose na 
reprodución sexual e 
coñece como se 
realiza. 

CCL, 

CMCT 

  7.  Coñecer as 

semellanzas e as 
diferenzas entre a 
mitose e a meiose. 

  7.1.  Coñece o significado 

da mitose e da meiose 
e comprende as súas 
diferenzas. 

CCL, 

CMCT 
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  8.  Comprender 

informacións e adquirir 
vocabulario sobre a 

célula, expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostrar 

interese pola lectura 
de textos. 

  8.1.  Comprende os textos 

e as diferentes 
informacións obtidas 

ao longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre as células, a súa 
estrutura e as súas 

funcións, expresa 
coñecementos e 
opinións de forma 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 
información, 
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 

unidade e utiliza os 
recursos dixitais con 
interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

10.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 

desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración á hora de 
traballar en grupo. 

10.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 

de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

11.  Realizar un traballo 

experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas de 

describindo a súa 
execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

11.1.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do 
traballo experimental, 

observando e 
analizando o material 
dispoñible seguindo 
unha secuencia para 

chegar a obter as 
conclusións 
adecuadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 
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12.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 

artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

12.1.  Utiliza materiais e 

recursos artísticos 
para realizar debuxos 

da estrutura dos 
ácidos nucleicos e da 
división e a 
reprodución celular. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 

matemática e 
competencias 

básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 

comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico. 

Analiza a composición das 

proteínas e pensa sobre que é o 
que as fai diferentes unhas a 
outras. 

Reflexiona acerca do significado 
biolóxico da mitose e a meiose. 

Expón as semellanzas e 

diferenzas que hai entre o ARN e o 
ADN. 

Describe a composición dun 
nucleótido. 

Explica as funcións dos ácidos 
nucleicos. 

Aplica a correspondencia de 
tripletes cos aminoácidos, 
establecida no código xenético, 
para resolver actividades. 

Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 

normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Fai unha lectura comprensiva dun 
texto científico sobre o ADN como 
molécula esencial. 

Define e emprega con corrección 

termos relacionados cos ácidos 
nucleicos e as proteínas como: 
ácido nucleico, código xenético, 
etc. Expresa co vocabulario 

apropiado os conceptos sobre os 
ácidos nucleicos, a síntese de 
proteínas e a reprodución celular. 
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Competencia 
dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Utiliza a información  para obter 

información sobre os diferentes 
tipos de ARN, o descubrimento do 
ADN, organizala e comunicala. 

Interpreta a información contida 

nos esquemas e fotografías 
incluídos no libro. 

Resolve as actividades interactivas 
incluídas na web de Anaya 
relacionadas con esta unidade. 

Conciencia e 

expresións 
culturais. 

Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución 
do pensamento científico. 

Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial nas 
súas distintas vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e das manifestacións 
de creatividade e gusto pola 
estética no ámbito cotián. 

Elabora un texto sobre a 

importancia da investigación 
científica no descubrimento da 
molécula de ADN. 

Identifica, a partir dun esquema 
gráfico, os ribonucleótidos e os 
desoxirribonucleótidos. 

Analiza micrografías, observa os 
seus elementos, noméaos, 

describe os procesos observados 
e reprodúceos nun debuxo. 

Debuxa un cromosoma e nomea 
as súas partes. 

Competencias 

sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos 
valores. 

Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en situacións 
de convivencia e traballo para a 
resolución de conflitos. 

Escoita e respecta as opinións 

doutros compañeiros e 
compañeiras. 

Asume e realiza as tarefas que lle 
corresponderon no traballo en 
grupo. 

Sentido de 

iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Mostrar iniciativa persoal para 

iniciar ou promover accións 
novas. 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Explica con palabras propias o 

significado biolóxico da mitose e 
da meiose. 

Inventa debuxos, a partir da 
información do texto, nos que 
representa a telofase e a anafase 
mitóticas dunha célula vexetal. 

Segue unha secuencia establecida 
de pasos progresivos para realizar 
as tarefas. 

Interésase pola análise de 
micrografías. 
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Aprender a 
aprender. 

Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Elabora unha ficha que recolle as 

principais características do código 
xenético. 

Organiza nunha táboa as 
diferenzas e as semellanzas entre 
a citocinese vexetal e animal. 

Deseña un esquema no que 

explica a organización do ADN 
nunha célula en división e nunha 
célula que non está en división. 

 

  

UNIDADE 3.    1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A transmisión dos caracteres 

Descrición da unidade 
Nesta unidade abórdanse as bases da herdanza e a transmisión dos caracteres e 

servirá de conexión para comprender os conceptos de evolución dos seres vivos, 
abordados na unidade 5. 

Na primeira parte da unidade introdúcense algúns conceptos básicos (xene, alelos, 
xenotipo, etc.), necesarios para comprender as bases da herdanza. A continuación, 
abórdanse os principios da xenética clásica mendeliana, que establecen as bases da 
herdanza, e trátanse algunhas das variacións máis importantes ás leis de Mendel. Por 

último, introdúcese o concepto de mutación e enfermidade xenética e estúdanse 
algunhas delas. 

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  Os caracteres e os xenes. 

-  Os traballos de Mendel. 
-  Variacións da herdanza mendeliana. 
-  A herdanza do sexo e a herdanza ligada ao sexo. 
-  As alteracións xenéticas. 

 
 
Temporalización:   

Parte de novembro                             

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Diferenciar entre caracteres, xenes e alelos. 

-  Identificar xenotipos homocigóticos e xenotipos heterocigóticos. 

-  Distinguir entre xenotipo e fenotipo. 

-  Coñecer os experimentos de Mendel e as súas conclusións. 
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-  Comprender os conceptos de dominancia, codominancia, herdanza intermedia, 
ligamento ente xenes e recombinación xenética. 

-  Describir como se produce a herdanza do sexo xenético. 

-  Explicar os factores que determinan a herdanza ligada ao sexo. 

-  Coñecer que é unha mutación, os seus tipos e as consecuencias para a saúde. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  Os caracteres, os 
xenes e os alelos: 

-  Homocigose e 
heterocigose. 

-  Dominancia e 
recesividade. 

-  Xenotipo e 
fenotipo. 

-  Os experimentos 
de Mendel. 

-  As leis de Mendel. 

-  Variacións da 

herdanza 
mendeliana: 

-  Herdanza 
intermedia. 

-  Codominancia. 

-  Ligamento entre 
xenes. 

-  Recombinación 
xenética. 

-  A herdanza do 
sexo. 

-  A herdanza ligada 
ao sexo: 

-  Os cromosomas 

sexuais 
humanos. 

-  O daltonismo e 
a hemofilia. 

-  As alteracións 

  1.  Coñecer os 
conceptos básicos 

de xenética e 
diferenciar entre 
xenotipo e fenotipo. 

  1.1.  Relaciona os factores 

mendelianos cos 
xenes e cos 
caracteres 

hereditarios, e 
distingue entre 
xenotipo e fenotipo. 

CMCT, 

CCL 

  2.  Comprender o 

significado dos 
experimentos de 
Mendel, describir as 

súas leis e sabelas 
aplicar. 

  2.1.  Recoñece a 

importancia dos 
experimentos de 
Mendel, define as leis 

de Mendel, formula 
experimentos para 
demostralas e resolve 
problemas 

relacionados con 
elas. 

CMCT, 

CCL, 

CSIEP 

  3.  Distinguir entre 
ligamento 

cromosómico e 
recombinación 
xenética. 

  3.1.  Distingue entre 
herdanza intermedia, 

codominancia e xenes 
que actúan sobre un 
mesmo carácter, e 
explica o ligamento 

cromosómico e a 
recombinación 
xenética. 

CMCT, 

CCL 

  4.  Describir as 

variacións na 
transmisión dos 
caracteres e saber 

que a herdanza 
tamén se transmite 
co sexo. 

  4.1.  Coñece as formas de 

determinación sexual 
e a existencia de 
xenes relacionados 

cos cromosomas 
sexuais. 

CMCT 
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xenéticas: 

-  As mutacións. 

-  As enfermidades 
xenéticas. 

  5.  Definir mutación e 

identificar os 
principais tipos de 

mutacións. 

  5.1.  Define mutación, 

distingue os principais 
tipos de mutacións e 

coñece as principais 
enfermidades 
xenéticas e o seu 
diagnóstico prenatal. 

CMCT, 

CCL 

  6.  Comprender 

informacións, e 
adquirir vocabulario 

sobre a célula, 
expresar 
coñecementos e 
opinións de forma 

oral e escrita, e 
mostrar interese pola 
lectura de textos. 

  6.1.  Comprende os textos 

e as diferentes 
informacións obtidas 

ao longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre as células, a 
súa estrutura e as 

súas funcións, 
expresa 
coñecementos e 
opinións de forma oral 

e escrita, e mostra 
interese pola lectura 
de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a 
información, 

convertela en 
coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e 

participar de forma 
activa. 

  7.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 
unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con 

interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 

de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver 

actitudes de respecto 
e colaboración á hora 
de traballar en grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, 

acepta os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación, e 

participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  9.  Realizar un traballo 

experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas describindo 
a súa execución e 

interpretando os seus 
resultados. 

  9.1.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do 
traballo experimental, 
identificando os pasos 

necesarios, 
ordenándoos nunha 
secuencia lóxica e 
aplicándoos para a 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 
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elaboración dun 

problema práctico que 
se deberá poder 
resolver. 

10.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

10.1.  Utiliza materiais e 

recursos artísticos 
para realizar 
esquemas que 
representen 

cruzamentos 
xenéticos e a súa 
descendencia. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

  

UNIDADE 4.  1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A enxeñería xenética 

Descrición da unidade 
A utilización das técnicas de enxeñería xenética sorprende continuamente a nosa 
sociedade polo espectacular dos seus avances en diversos campos da ciencia e da 
tecnoloxía. 

 
Tamén se aborda a repercusión social dalgunhas destas aplicacións na obtención de 
medicamentos, na medicina forense, na investigación do xenoma, etc. 
 

Algunhas das maiores dificultades coas que se vai atopar o alumnado será a 
comprensión do concepto de enxeñería xenética, e a diferenciación entre organismo 
transxénico e organismo xeneticamente modificado, polo que para o seu estudo 
conviría ler con detemento a lectura inicial «Que significa facer enxeñería nos xenes?» 

e tamén se apoiar en distintos esquemas visuais. 
 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  As técnicas da enxeñería xenética. 
-  Aplicacións da enxeñería xenética. 

-  Implicacións éticas da enxeñería xenética    

 
Temporalización:   

Parte de novembro.                         

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender a técnica da tecnoloxía recombinante. 

-  Explicar en que consiste a técnica da reacción en cadea da polimerasa. 

-  Describir o que se consegue coa técnica de secuenciación do ADN. 
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-  Coñecer o concepto de clonación e explicar os seus tipos. 

-  Coñecer algunhas aplicacións da enxeñería xenética. 

-  Identificar as implicacións éticas do uso da enxeñería xenética. 

 
3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  As técnicas da 

enxeñería 
xenética: 

-  A tecnoloxía 
do ADN 
recombinante. 

-  A reacción en 

cadea da 
polimerasa 
(PCR). 

-  A 
secuenciación 
do ADN. 

-  A clonación. 

-  Aplicacións da 
enxeñería 
xenética: 

-  Obtención de 
medicamentos. 

-  Terapias 
xénicas. 

-  Estudo da 
pegada 
xenética. 

-  Os alimentos 
transxénicos. 

-  Proxecto 

Xenoma 
Humano. 

-  Implicacións 
éticas da 
enxeñería 

  1.  Coñecer as técnicas 

de manipulación 
xenética. 

  1.1.  Coñece en que 

consisten as principais 
técnicas de enxeñería 
xenética. 

CMCT 

  2.  Describir as 

principais aplicacións 
da enxeñería 
xenética. 

  2.1.  Describe as 

aplicacións da 
enxeñería xenética en 
diversos campos: a 
obtención de 

medicamentos, 
aplicación de terapias 
xénicas a gandería e 
agricultura, etc. 

CMCT, 

CCL 

  3.  Coñecer os 

problemas que se 
xeran na sociedade 
debido ao uso de 
técnicas da enxeñería 
xenética. 

  3.1.  Coñece as 

repercusións sociais e 
ambientais da 
enxeñería xenética. 

CMCT, 

CEC 

  4.  Comprender 

informacións, e 
adquirir vocabulario 
sobre a célula, 
expresar 

coñecementos e 
opinións de forma 
oral e escrita, e 
mostrar interese pola 
lectura de textos. 

  4.1.  Comprende os textos 

e as diferentes 
informacións obtidas 
ao longo da unidade, 
adquire vocabulario 

sobre as células, a 
súa estrutura e as 
súas funcións, 
expresa 

coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostra 
interese pola lectura 
de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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xenética.   5.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, usar estratexias 

para tratar a 
información, 
convertela en 
coñecemento propio 

e aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  5.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 

unidade e utiliza os 
recursos dixitais con 
interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 

defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración á hora 
de traballar en grupo. 

  6.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 

persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 

aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  7.  Realizar un traballo 

experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas describindo 

a súa execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

  7.1.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do 
traballo experimental, 

identificando as etapas 
do proceso e a súa 
secuencia, asimilando 
o sucedido en cada 

unha delas para poder 
reproducir a 
experiencia. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  8.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 

códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

  8.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos 

para realizar 
esquemas que 
representen o proceso 
de obtención dun 

organismo 
xeneticamente 
modificado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 

4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   



40 

Competencia 

matemática e 
competencias 

básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

Comprender e interpretar a 
información presentada en formato 
gráfico. 

Resolver problemas seleccionando os 
datos e as estratexias apropiadas. 

Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 

problemas, comprender o que 
acontece a arredor nosa e responder 
preguntas. 

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

Explica mediante un esquema 
que é a clonación reprodutiva. 

Explica en que consiste a 
clonación terapéutica. 

Explica a utilidade da técnica 
da PCR. 

Describe as principais 
aplicacións do Proxecto 
Xenoma Humano. 

Calcula o número de copias 
de ADN obtidas en 

determinados ciclos da 
técnica da PCR. 

Expón as vantaxes e os 
inconvenientes do uso de 
plantas transxénicas como 
alimento. 

Extrae ADN dun material 
biolóxico. 

ompetencia 
dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Seleccionar o uso das distintas fontes 
segundo a súa fiabilidade. 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Elaborar e publicitar información 

propia derivada de información obtida 
a través de medios tecnolóxicos. 

Busca información para 
explicar o emprego de 
diferentes tipos de vectores 
de transferencia. 

Resolve as actividades 

interactivas incluídas na web 
de Anaya relacionadas con 
esta unidade. 

Conciencia e 
expresións 
culturais. 

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

Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Describe algunhas das 
implicacións sociais derivadas 
do uso das técnicas de 
enxeñería xenética. 

Busca información sobre o 

uso que fai a policía científica 
da pegada xenética, prepara 
unha presentación e expona 
na clase. 

Competencias 

sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

Desenvolver capacidade de diálogo 

cos demais en situacións de 
convivencia e traballo para a 
resolución de conflitos. 

Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas. 

Dá a súa opinión, 
argumentando, acerca da 

clonación reprodutiva. Asume 
e realiza as tarefas que lle 
corresponderon no traballo en 
grupo. Propón un exemplo 

para explicar por que o uso da 
enxeñería xenética pode 
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 ocasionar inxustizas sociais. 

Sentido de 

iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas. 

Optimizar o uso de recursos materiais 

e persoais para a consecución de 
obxectivos. 

Enumera algún dos riscos 

derivados do coñecemento do 
xenoma humano. Expresa a 
súa opinión sobre o arroz 
transxénico que produce 
vitamina A. 

Aprender a 
aprender. 

Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe. 

Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Elabora un esquema no que 

explica en que consiste a 
tecnoloxía recombinante. 
Explica con palabras propias 

que é a bioética e de que se 
encargan os comités de 
bioética. Completa o mapa 
conceptual da unidade. 

 

 

4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 

matemática e 
competencias 
básicas en 

ciencia e 
tecnoloxía. 

Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos 

(biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

Comprender e interpretar a 
información presentada en formato 
gráfico. 

Resolver problemas seleccionando 
os datos e as estratexias 
apropiadas. 

 

Explica os acertos de Mendel 

que permitiron formular as 
pautas para a transmisión dos 
caracteres. 

Explica a relación que hai 
entre xene e un determinado 
carácter. 

Explica os significados de 

caracteres «puros», xeración 
parenteral e xeración filial. 

Identifica os distintos tipos de 
cruzamento e determina os 
xenotipos e fenotipos da 
descendencia. 
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Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido dos textos 

escritos e orais. Expresarse 
oralmente con corrección, 

adecuación e coherencia.  Manter 
unha actitude favorable cara á 
lectura. 

Define e emprega con 

corrección termos 
relacionados coa transmisión 

dos caracteres como: xene, 
locus, alelo, mutación, 
enfermidade xenética e 
enfermidade hereditaria. 

Competencia 
dixital. 

Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade. 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Elaborar e publicitar información 

Busca información sobre o 

daltonismo para elaborar un 
esquema sobre a súa 
herdanza. 

Busca información sobre 

como se obtén a variedade de 
sandías sen pebidas para 
escribir un breve informe. 

 

Conciencia e 

expresións 
culturais. 

Apreciar os valores culturais do 

patrimonio natural e da evolución do 
pensamento científico. 

Elaborar traballos e presentacións 
con sentido estético. 

Exemplifica cun debuxo o 

método de cruzamento 
mendeliano para o 

cruzamento de dúas 
variedades híbridas respecto 
á cor da semente. 

Competencias 

sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 

coñecemento dos distintos 
valores.Desenvolver capacidade de 

diálogo cos demais en situacións de 
convivencia e traballo 

Debate sobre a importancia 

da detección precoz 
dalgunhas enfermidades 
xenéticas. 
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UNIDADE 5.  1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A orixe da vida e a evolución 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento da orixe da vida, na biodiversidade, nas 
teorías sobre a orixe da biodiversidade, nos postulados de Darwin e nas teorías que 
actualizan as conclusións darwinistas (o neodarwinismo e o puntualismo), a adaptación 

e a especiación, as probas da evolución e a evolución humana. 
 

Para rematar a unidade, o alumnado interpretará unha árbore filoxenética. 
 

Algunhas das maiores dificultades coas que se vai encontrar o alumnado será a 
comprensión das condicións e os procesos que deron lugar ás primeiras biomoléculas 
e ás protocélulas, e a diferenciación dos tipos de probas da evolución, polo que para o 
seu estudo conviría apoiarse en distintos esquemas visuais. 

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  A orixe da vida e a biodiversidade. 
-  Teorías sobre a orixe da biodiversidade. 
-  A teoría de Darwin. 

-  O neodarwinismo e o puntualismo. 
-  A biodiversidade: resultado da adaptación e a evolución. 
-  As probas da evolución. 
-  A evolución humana. 

 
Temporalización:   

Pates de decembro.                        

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender a evolución química. 

-  Coñecer as explicacións da evolución biolóxica. 

-  Explicar os principios fundamentais das teorías sobre a orixe da diversidade. 

-  Coñecer os postulados de Darwin. 

-  Explicar os fundamentos da teoría sintética e do puntualismo. 

-  Describir os procesos de adaptación e especiación. 

-  Identificar os tipos de probas da evolución. 

-  Referir adaptacións dos homínidos. 

-  Coñecer as especies de homínidos. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

-  A orixe da vida. 

-  A evolución 
química. 

-  A evolución 
biolóxica. 

-  Teorías sobre a 
orixe da 
biodiversidade. 

-  A teoría da 
selección 
natural. 

-  O 
neodarwinismo. 

-  O puntualismo. 

-  A adaptación. 

-  A especiación. 

-  As probas da 
evolución. 

-  As probas da 

anatomía 
comparada. 

-  As probas 
paleontolóxica
s. 

-  As probas 
bioxeográficas
. 

-  As probas 
embriolóxicas. 

-  As probas 
moleculares. 

-  A evolución 
humana. 

  1.  Comprender a orixe 
dos seres vivos. 

  1.1.  Coñece as principais 

hipóteses sobre a 
evolución química da 
vida. CMCT, 

CCL 
  1.2.  Describe as teorías que 

explican a orixe das 
primeiras células. 

  2.  Coñecer as teorías 

que explican a 
evolución e a orixe 
das especies. 

  2.1.  Explica as principais 

teorías sobre a orixe 
das especies. CMCT, 

CCL, 

CAA 
  2.2.  Aplica o proceso da 

selección natural á 
evolución das especies. 

  3.  Razoar as achegas 

da teoría sintética á 
teoría evolutiva e 
entender os cambios 

evolutivos ao longo 
da historia da vida. 

  3.1.  Valora a importancia da 

mutación e da selección 
natural no proceso 
evolutivo e comprende 

os cambios evolutivos. 

CMCT 

  4.  Usar as probas que 

derivan das distintas 
ramas da ciencia no 
estudo da evolución 
dos seres vivos. 

  4.1.  Aplica as probas nas 

que se basea a 
evolución das especies. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  Comprender 

informacións, e 
adquirir vocabulario 
sobre a célula, 

expresar 
coñecementos e 
opinións de forma 
oral e escrita, e 

mostrar interese pola 
lectura de textos. 

  5.1.  Comprende os textos e 

as diferentes 
informacións obtidas ao 
longo da unidade, 

adquire vocabulario 
sobre as células, a súa 
estrutura e as súas 
funcións, expresa 

coñecementos e opinións 
de forma oral e escrita, 
e mostra interese pola 
lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a 

información, 

  6.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 
esquema da unidade, e 
utiliza os recursos 

dixitais con interese e 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 



 

- 45 - 

convertela en 

coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e 
participar de forma 

activa no propio 
proceso de 
aprendizaxe. 

responsabilidade. 

  7.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 

defender opinións, e 
desenvolver 
actitudes de respecto 
e colaboración á hora 
de traballar en grupo. 

  7.1  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, persevera 

nas tarefas de 
recuperación, e participa 
activamente nos 
exercicios de 

aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  8.  Realizar un traballo 

experimental coa 
axuda dun guión de 

prácticas describindo 
a súa execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

  8.1.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do traballo 

experimental, lendo con 
atención as pautas 
dadas e aplicando os 
coñecementos 

adquiridos para deducir 
as solucións ás 
actividades propostas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  9.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

  9.1.  Utiliza materiais e 

recursos artísticos, 
manexa distintas fontes 
de información, 
selecciona datos e 

ordénaos, redacta unha 
biografía e argumenta a 
repercusión social 
dunha determinada 
teoría científica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E 
DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 

matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía. 

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 

comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico. 

Describe o experimento de 

Miller e Urey de recreación 
da atmosfera primitiva e 

creación dalgunhas 
moléculas orgánicas. 

Explica a formación do 
núcleo, as mitocondrias e os 
cloroplastos das primeiras 
células segundo a teoría da 
endosimbiose. 

Explica as teorías sobre a 
orixe da biodiversidade. 

Diferencia entre selección 
natural e selección artificial. 

Responde a pregunta: que é 
o illamento xeográfico? 

Enumera as probas da 
evolución. 

Explica as principais 
adaptacións dos homínidos. 

Elabora un gráfico de barras 

no que mostra a evolución 
da capacidade cranial dos 
homínidos. 

Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 

lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos e 
orais. 

Manter unha actitude 
favorable cara á lectura. 

Fai unha lectura 

comprensiva dun texto 
científico sobre a viaxe de 
Darwin a bordo do Beagle. 

Define e emprega con 

corrección termos 
relacionados coa orixe da 
vida e a evolución como 
mutación, biodiversidade, 

adaptación, especiación, 
órgano homólogo. 

Redacta un resumo no que 
explica que son o fixismo e o 
actualismo. 

Escribe un parágrafo no que 
explica a teoría da selección 
natural de Darwin. 
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Competencia dixital. Empregar distintas fontes 
para a busca de información. 

Seleccionar o uso das 
distintas fontes segundo a súa 
fiabilidade. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Busca información para 

nomear as moléculas 
conseguidas no experimento 
de Miller e Urey. 

Resolve as actividades 

interactivas incluídas na web 
de Anaya relacionadas con 
esta unidade. 

Conciencia e 
expresións culturais. 

Apreciar os valores culturais 

do patrimonio natural e da 
evolución do pensamento 
científico. 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Interpreta imaxes e 

explícaas aplicando as 
distintas teorías sobre a 
orixe da biodiversidade. 

Constrúe un esquema no 
que explica a aparición das 
primeiras células 
fotosintéticas. 

Prepara unha biografía sobre 
Darwin. 

Competencias sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse 

desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e 

traballo para a resolución de 
conflitos. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas. 

Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Argumenta a repercusión 

social dunha determinada 
teoría científica. 

Debate en grupo sobre se na 
actualidade se podería crear 
unha célula primitiva no 

laboratorio a partir de 
substancias inorgánicas. 

Argumenta en grupo se a 
variabilidade xenética 
aumenta as posibilidades de 
supervivencia das especies, 

escoitando con atención 
outras opinións e 
respectando a quenda de 
palabra. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Contaxiar entusiasmo pola 

tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun 
tema. 

Optimizar o uso de recursos 

materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos. 

Propón exemplos para 
explicar o significado de 

«loita pola existencia» e 
«supervivencia do máis 
apto». 

Reflexiona se un 
determinado exemplo 
evolutivo é explicable a partir 
da teoría de Darwin. 

Asume e realiza as tarefas 

que lle corresponderon no 
traballo en grupo. 
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Aprender a aprender. Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Aplica a teoría de Lamarck 

para propoñer unha 
explicación ao feito de que 

os cornos dos alces machos 
sexan cada vez máis 
grandes. 

Constrúe unha táboa na que 
indica, baseándose nunha 
imaxe, as características de 

réptiles e de aves do 
Archaeopteryx. 

Completa o mapa conceptual 
da unidade. 

Resolve as fichas de reforzo 
propostas. 

 

UNIDADE 6.  1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os ecosistemas e os factores ambientais 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento dos principais factores ambientais que 
forman parte dun ecosistema. Estudaranse os factores abióticos no medio terrestre e 
no medio acuático, co tratamento dalgunhas adaptacións dos seres vivos a 
determinados factores ambientais. 

 
A unidade continúa cunha descrición das interaccións bióticas e a súa diferenciación en 
relacións intraespecíficas e relacións interespecíficas. 
 

A unidade compleméntase co estudo do equilibrio ecolóxico, as suces ións que se dan 
no ecosistema, e os mecanismos de autorregulación do ecosistema como resposta ás 
alteracións. 

 

Para rematar a unidade, o alumnado calculará parámetros ecolóxicos para cuantificar 
unha poboación e analizar o seu crecemento. 

 
Unha das maiores dificultades para os alumnos e alumnas será a interpretación e o 

manexo da curva de tolerancia dunha poboación respecto a un factor ambiental, polo 
que sería necesario tratar en detalle cada un dos elementos representados nela. 
 
Outra posible dificultade coa que se vai atopar o alumnado será a comprensión das 

interaccións entre os factores abióticos e bióticos, e entre os factores bióticos entre si, 
polo que para o seu estudo conviría apoiarse en distintos exemplos e esquemas visuais . 

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  O ecosistema e os factores ambientais. 

-  Os factores abióticos. 
-  Os factores bióticos. 
-  O equilibrio ecolóxico. 
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Temporalización:   

Parte de decembro.                           

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender o concepto de ecosistema. 

-  Explicar os factores ambientais e a súa influencia na biocenose. 

-  Coñecer os principais factores ambientais do medio terrestre e do medio acuático. 

-  Describir as relacións intraespecíficas e as relacións interespecíficas. 

-  Comprender os conceptos de equilibrio ecolóxico e de sucesión ecolóxica. 

-  Referir os principais mecanismos de autorregulación dos ecosistemas. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CA A), competencias sociais e c ívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  O ecosistema e 

os factores 
ambientais. 

-  Os factores 
abióticos. 

-  Adaptacións ao 
medio 
terrestre. 

-  Adaptacións ao 
medio 
acuático. 

-  Os factores 
bióticos. 

-  As interaccións 

intraespecíficas
. 

-  As interaccións 
interespecíficas
. 

-  O equilibrio 
ecolóxico. 

-  As sucesións 
ecolóxicas. 

  1.  Definir ecosistema.   1.1.  Define ecosistema, 

identifica os seus 
compoñentes e 
recoñece algunhas 

relacións entre eles. 

CMCT, 

CCL 

  2.  Coñecer os principais 

factores abióticos do 
ecosistema. 

  2.1.  Coñece os principais 

factores abióticos que 
caracterizan os medios 
terrestres e acuáticos 
e relaciónaos coas 

adaptacións que 
aparecen nos seres 
vivos. 

CMCT, 

CAA 

  3.  Coñecer as 

interaccións 
intraespecíficas e 
interespecíficas entre 

os organismos do 
ecosistema. 

  3.1.  Explica as relacións 

que se producen entre 
os seres vivos da 
biocenose e diferencia 

entre relación 
intraespecífica e 
interespecífica. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.2.  Coñece os principais 

tipos de interaccións 
interespecíficas e 
intraespecíficas. 

CMCT 
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  4.  Desenvolver o 
concepto de sucesión. 

  4.1.  Define o concepto de 

sucesión, clasifica os 
seus tipos, comenta as 

súas características e 
desenvolve o concepto 
de clímax. 

CMCT, 

CCL 

  5.  Coñecer algúns 

mecanismos de 
autorregulación. 

  5.1.  Analiza as migracións 

e a relación 
depredador-presa 

como mecanismos de 
autorregulación do 
ecosistema. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  6.  Comprender 

informacións, e 
adquirir vocabulario 
sobre a célula, 

expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostrar 

interese pola lectura 
de textos. 

  6.1.  Comprende os textos 

e as diferentes 
informacións obtidas 
ao longo da unidade, 

adquire vocabulario 
sobre os ácidos 
nucleicos, a síntese de 
proteínas, a replicación 

e a división celular, 
expresa coñecementos 
e opinións de forma 
oral e escrita, e mostra 

interese pola lectura 
de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a 

información, 
convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 

contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 
esquema da unidade, 
e utiliza os recursos 

dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 

de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 

de respecto e 
colaboración á hora 
de traballar en grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 

os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación, e 

participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 
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  9.  Realizar un traballo 

experimental con 
axuda dun guión de 

prácticas describindo 
a súa execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

  9.1.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do 

traballo experimental, 
lendo con atención as 
pautas dadas e 
aplicando os 

coñecementos 
adquiridos para 
deducir as solucións 
ás actividades 

propostas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

10.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

10.1.  Utiliza materiais e 

recursos artísticos 
para realizar 
esquemas visuais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 
4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 

matemática e 
competencias 

básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 

comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico. 

Define ecosistema. Nomea os tipos de 
factores ambientais. 

Explica a influencia dos factores 
abióticos no medio terrestre e no 
acuático. 

Describe a variación da dispoñibilidade 
de luz nos ecosistemas terrestres. 

Identifica relacións intraespecíficas e 
interespecíficas. 

Explica como se desenvolve unha 
sucesión primaria. 

Interpreta unha gráfica que representa 
a inclinación dos raios solares sobre a 
superficie da Terra. 

Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido dos 

textos escritos e orais. 
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia.  Utilizar o 

vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar 
textos escritos e orais. 

Fai unha lectura comprensiva dun texto 

científico sobre «A ecoloxía e os 
factores ambientais». 

Define e emprega con corrección 
termos relacionados cos ecosistemas 
como ecosistema, biótopo, biocenose, 
bioma, endotermo, nicho ecolóxico. 

.Le os textos complementarios e os 
libros propostos no plan lector. 
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Competencia 
dixital. 

Empregar distintas fontes 
para a busca de información. 

Seleccionar o uso das 
distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Busca información sobre os biomas 

para responder as preguntas 
propostas. 

Resolve as actividades interactivas 
incluídas na web de Anaya 
relacionadas con esta unidade. 

Conciencia e 

expresións 
culturais. 

Apreciar os valores culturais 

do patrimonio natural e da 
evolución do pensamento 
científico. 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Aplica os coñecementos adquiridos 

para identificar factores ambientais 
limitantes para a fauna e flora en 
distintos ambientes. 

Competencias 

sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na 

diversidade de opinións e 
ideas. 

Mostrar dispoñibilidade para 
a participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

Explica os tipos de cambios capaces 
de alterar o equilibrio dun ecosistema. 

Asume e realiza as tarefas que lle 
corresponderon no traballo en grupo. 

Sentido de 

iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta 
delas. 

Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Elabora unha ficha de cada un dos 

biomas na que indica o seu clima, a 
súa flora e a súa fauna. 

Busca información sobre unha ave 
migratoria e explica cando e cara a 
onde migra nas estacións frías. 

Aprender a 
aprender. 

Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Analiza por que nos afloramentos a 
biodiversidade é alta. 

Completa o mapa conceptual da 
unidade. 

Resolve as fichas de reforzo 
propostas. 

 
 

 UNIDADE 7. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A materia e a enerxía nos ecosistemas 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento dos niveis tróficos que poden 
encontrarse nunha biocenose e a súa representación en cadeas e redes tróficas. 
 
A unidade continúase co estudo da transferencia de materia e enerxía nun ecosistema. 

Trátanse tamén os parámetros tróficos, a biomasa e a produción, diferenciando entre 
produción primaria e produción secundaria. Inclúese tamén a representación das 
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relacións tróficas en gráficas denominadas pirámides tróficas, que poden ser de 
enerxía, de biomasa ou de números. Para finalizar os contidos, defínense os ciclos 
bioxeoquímicos, tratándose con detalle o ciclo do carbono. Para rematar a unidade, o 

alumnado calculará a biomasa das árbores dun bosque. 
 

Unha das maiores dificultades para os alumnos e alumnas será a comprensión dos 
fluxos de materia e enerxía nun ecosistema, polo que conviría apoiar estes contidos en 

diversos esquemas visuais. 
 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  A estrutura trófica. 

-  A transferencia de materia e de enerxía nun ecosistema. 

-  Os parámetros tróficos. 

-  As pirámides tróficas. 

-  Os ciclos bioxeoquímicos. 

 

 
Temporalización: 

  

Parte de enero. 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer os niveis tróficos do ecosistema. 

-  Comprender as representacións de cadeas e redes tróficas. 

-  Explicar como se produce a transferencia de materia nun ecosistema. 

-  Explicar o fluxo de enerxía nun ecosistema. 

-  Coñecer os parámetros tróficos, biomasa e produción. 

-  Diferenciar produción primaria de produción secundaria. 

-  Interpretar pirámides tróficas. 

-  Describir o ciclo do carbono. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A estrutura 
trófica e a súa 
representación. 

-  As cadeas 
tróficas. 

  1.  Coñecer a estrutura 

trófica dos 
ecosistemas. 

  1.1.  Define produtores, 

consumidores e 
descompoñedores. 

CMCT, 

CCL 

  2.  Interpretar cadeas e 
redes tróficas. 

  2.1.  Forma redes e cadeas 
tróficas. 

CMCT, 

CAA 



 

- 54 - 

-  As redes 
tróficas. 

-  A transferencia 

de materia e de 
enerxía nun 
ecosistema. 

-  Os parámetros 
tróficos. 

-  A biomasa. 

-  A produción. 

-  As pirámides 
tróficas. 

-  As pirámides 
de enerxía. 

-  As pirámides 
de biomasa. 

-  As pirámides 
de números. 

-  Os ciclos 
bioxeoquímicos. 

-  O ciclo do 
carbono. 

  3.  Describir os fluxos 

da materia e da 

enerxía nos 
ecosistemas e 
explicar as súas 
diferenzas. 

  3.1.  Describe os fluxos da 

materia e da enerxía 

nos ecosistemas e 
explica as súas 
diferenzas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Comprender que son 

os parámetros 
tróficos. 

  4.1.  Define biomasa e 
produción. 

CMCT, 

CCL 

  5.  Coñecer as 

principais 
características das 
pirámides ecolóxicas 

de enerxía, de 
biomasa e de 
números. 

  5.1.  Constrúe pirámides 
ecolóxicas sinxelas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  6.  Explicar o ciclo 

bioxeoquímico do 
carbono. 

  6.1.  Describe o ciclo 

bioxeoquímico do 
carbono. 

CMCT, 

CCL 

  7.  Comprender 

informacións, e 
adquirir vocabulario 
sobre a célula, 
expresar 

coñecementos e 
opinións de forma 
oral e escrita, e 
mostrar interese pola 
lectura de textos. 

  7.1.  Comprende os textos e 

as diferentes 
informacións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 

sobre as células, a súa 
estrutura e as súas 
funcións, expresa 
coñecementos 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, usar 

estratexias para 
tratar a información, 
convertela en 
coñecemento propio 

e aplicala a distintos 
contextos, e 
participar de forma 
activa no propio 

proceso de 
aprendizaxe. 

  8.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 
esquema da unidade, e 

utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  9.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 

de afrontar os 
problemas e de 

  9.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 

os erros ao 
autoavaliarse, 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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defender opinións, e 

desenvolver 
actitudes de respecto 
e colaboración á 
hora de traballar en 
grupo. 

persevera nas tarefas 

de recuperación, e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CSC, 

CSIEP 

10.  Realizar un traballo 

experimental coa 

axuda dun guión de 
prácticas describindo 
a súa execución e 
interpretando os 
seus resultados. 

10.1.  Desenvolve con 

autonomía a 

planificación do traballo 
experimental para 
calcular a biomasa das 
árbores dun bosque. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

11.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 

artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

11.1.  Utiliza materiais e 

recursos artísticos para 
aprender a interpretar 

imaxes e debuxar 
esquemas visuais. 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 
matemática e 
competencias 

básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Recoñecer a importancia 

da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que 

acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico. 

Nomea os diferentes niveis tróficos, 

explica as súas características e indica 
o papel dos descompoñedores no 
ecosistema. 

Distingue entre cadea trófica e rede 
trófica. 

Explica a circulación de materia e de 
enerxía nun ecosistema e indica os 
seus fluxos. 

Calcula a cantidade de enerxía 
almacenada no nivel dos produtores, a 

partir do dato de enerxía acumulada no 
nivel dos consumidores primarios. 

Constrúe unha pirámide de números. 

Explica que é un ciclo bioxeoquímico. 

Explica como incorporan as plantas e 
os animais o carbono do medio. 
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Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 

lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos 
escritos e orais. 

Manter unha actitude 
favorable cara á lectura. 

Fai unha lectura comprensiva dun texto 

científico sobre o Sol como fonte de 
vida. 

Define e emprega con corrección 
termos relacionados coa materia e 

enerxía nos ecosistemas, como nivel 
trófico, rede trófica, biomasa, produción, 
pirámide ecolóxica. 

Escribe unha frase lóxica utilizando os 
termos fluxo, ecosistema, materia, 
enerxía e biótopo. 

Le os textos complementarios e os 
libros propostos no plan lector. 

Competencia 
dixital. 

Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Seleccionar o uso das 

distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento. 

Busca información sobre a orixe dos 
biocombustibles. 

Resolve as actividades interactivas 
incluídas na web de Anaya relacionadas 
con esta unidade. 

Conciencia e 
expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Debuxa unha cadea trófica e unha rede 
trófica. 

Debuxa un esquema do ciclo do 
carbono. 

Interpreta unha imaxe, sen lendas, que 
representa unha pirámide ecolóxica. 

Explica, a partir da observación dunha 
imaxe, como afectaría un cambio nunha 
rede trófica. 

Competencias 
sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na 

diversidade de opinións e 
ideas. 

Mostrar dispoñibilidade 
para a participación activa 
en ámbitos de participación 
establecidos. 

Identifica que é a biomasa residual e cal 
é a súa orixe. 

Asume e realiza as tarefas que lle 
corresponderon no traballo en grupo. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Asumir as 

responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Deduce que sucedería nun ecosistema 
se se destruíse o nivel dos produtores. 

Razoa se un elemento químico pode 
formar parte do chan e dun ser vivo. 

Propón unha explicación ao feito de que 

a biomasa dos produtores sexa inferior 
á dos consumidores, segundo datos 
tomados dunha táboa. 

Reúne datos, exemplos, historias e 
recursos e prepara un discurso para 
argumentar como un contaminante na 
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auga pode transmitirse aos organismos 

acuáticos e aos niveis tróficos 
superiores. 

Aprender a 
aprender. 

Desenvolver estratexias 

que favorezan a 
comprensión rigorosa dos 
contidos. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Completa o mapa conceptual da 
unidade. 

Resolve as fichas de reforzo propostas. 

 
 

 UNIDADE 8. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os ecosistemas e o ser humano 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento dos recursos e servizos que ofrecen os 
ecosistemas, a súa explotación por parte do ser humano, os impactos ambientais que 

se xeran, o esgotamento dos recursos, as desigualdades sociais derivadas dun modelo 
de desenvolvemento insolidario e da necesidade dun modelo de desenvolvemento 
sostible. 
 

Para rematar a unidade, o alumnado levará a cabo unha auditoría escolar, na que 
analizarán o uso dos materiais, o uso da enerxía e a xestión dos residuos no centro 
escolar. 

 

Unha das maiores dificultades para os alumnos e alumnas será a comprensión de que 
os seres humanos formamos parte de todos os ecosistemas naturais do planeta, sendo 
un tipo particular de consumidores. Por outro lado, tampouco lles resultará sinxelo aos 
estudantes a comprensión de medidas necesarias para a xestión sostible dos recursos 

e os residuos, polo que conviría apoiar estes contidos en abundantes exemplos e 
esquemas visuais. 

 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  Os ecosistemas e as persoas. Os impactos ambientais. 

-  Cara a un modelo de desenvolvemento sostible. 

-  A xestión sostible do medio. 

 

Temporalización:  

Parte de enero. 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Explicar os principais servizos que nos achegan os ecosistemas. 

-  Coñecer os impactos ambientais xerados pola explotación dos ecosistemas. 

-  Comprender o concepto de sobreexplotación e as causas do esgotamento dos 
recursos. 
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-  Explicar o modelo de desenvolvemento sostible. 

-  Interpretar as medidas necesarias para a xestión sostible dos recursos e os residuos. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  Utilización dos 

ecosistemas por 
parte do ser 
humano. 

-  Produción de 

impactos 
ambientais. 

-  A 
contaminación. 

-  O esgotamento 
dos recursos. 

-  As 
desigualdades 
sociais. 

-  O 
desenvolvemento 
sostible. 

-  Os acordos 
ambientais. 

-  A protección dos 
espazos naturais. 

-  A xestión dos 
recursos. 

-  A xestión dos 
residuos. 

  1.  Definir impacto 

ambiental e 
coñecer os 

efectos que 
produce. 

  1.1.  Define impacto 

ambiental e coñece os 
servizos que os 

ecosistemas prestan 
ao ser humano. 

CMCT, 

CCL 

  1.2.  Coñece as causas e 

os efectos dos 
impactos ambientais. 

CMCT, 

CSC 

  2.  Analizar as 
consecuencias da 

destrución dos 
bosques polos 
incendios 
forestais. 

  2.1.  Describe as causas e 
o resultado da 

degradación dos 
bosques no planeta. 

CMCT, 

CSC, 

CAA 

  3.  Coñecer en que 

consiste o 
desenvolvemento 
sostible e a 
xestión ambiental. 

  3.1.  Coñece as bases do 

desenvolvemento 
sostible. 

CMCT 

  3.2.  Explica as principais 

medidas para protexer 
o medio e as medidas 
correctoras do dano 
producido ao medio. 

CMCT, 

CCL 

  4.  Comprender 

informacións, e 
adquirir 
vocabulario sobre 

a célula, expresar 
coñecementos e 
opinións de forma 
oral e escrita, e 

mostrar interese 
pola lectura de 
textos. 

  4.1.  Comprende os textos 

e as diferentes 
informacións obtidas 
ao longo da unidade, 

adquire vocabulario 
sobre as células, a 
súa estrutura e as 
súas funcións, 

expresa 
coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostra 

interese pola lectura 
de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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  5.  Coñecer e usar 

de forma 
responsable as 

TIC, usar 
estratexias para 
tratar a 
información, 

convertela en 
coñecemento 
propio e aplicala a 
distintos 

contextos, e 
participar de forma 
activa no propio 
proceso de 
aprendizaxe. 

  5.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 

unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con 
interese e 
responsabilidade. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.  Mostrar iniciativa 

e perseveranza á 
hora de afrontar 
os problemas e de 

defender opinións, 
e desenvolver 
actitudes de 
respecto e 

colaboración á 
hora de traballar 
en grupo. 

  6.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 

persevera nas tarefas 
de recuperación, e 
participa activamente 
nos exercicios de 

aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  7.  Realizar un 

traballo 
experimental coa 

axuda dun guión 
de prácticas 
describindo a súa 
execución e 

interpretando os 
seus resultados. 

  7.1.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do traballo 

experimental, para 
realizar unha 
ecoauditoría escolar, 
identificando posibles 

problemas e 
propoñendo medidas 
correctoras. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  8.  Utilizar diversos 

materiais, 
técnicas, códigos 
e recursos 
artísticos na 

realización de 
creacións propias. 

  8.1.  Utiliza materiais e 

recursos artísticos para 
interpretar imaxes e 
aplicar os 
coñecementos 

adquiridos para obter 
conclusións. 

CMCT, 

CEC, 

CSIEP 
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4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido 

dos textos escritos e 
orais. 

Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e 
coherencia. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 

lingüísticas e as normas 
ortográficas e 
gramaticais para 
elaborar textos escritos 
e orais. 

Manter unha actitude 
favorable cara á lectura. 

Fai unha lectura comprensiva dun texto 

científico sobre a deterioración dos 
ecosistemas debido aos impactos 
ambientais. 

Define e emprega con corrección termos 
relacionados cos ecosistemas e o ser 
humano, como desenvolvemento sostible, 

impacto ambiental, desertización, 
contaminación. 

Escribe un resumo dos acordos obtidos e os 
compromisos adquiridos no cumio sobre o 
medio de 2015. 

Escribe un texto de polo menos vinte liñas 
sobre a ecoetiqueta europea. 

Le os textos complementarios e os libros 
propostos no plan lector. 

Competencia 
dixital. 

Empregar distintas 

fontes para a busca de 
información. 

Seleccionar o uso das 
distintas fontes segundo 
a súa fiabilidade. 

Manexar ferramentas 

dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Busca información sobre os acordos obtidos 

e os compromisos adquiridos no cumio 
sobre o medio de 2015. 

Resolve as actividades interactivas incluídas 
na web de Anaya relacionadas con esta 
unidade. 

Conciencia e 
expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 

mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás 
persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e 

as manifestacións de 
creatividade e gusto 
pola estética no ámbito 
cotián. 

Investiga sobre a vida e a relación co 
desenvolvemento sostible da persoa que foi 

primeira ministra de Noruega nas décadas 
de 1980 e 1990. 

Investiga sobre a imaxe do proxecto 
Ecolabel e fai comentarios sobre ela. 

Competencias 
sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións 
e ideas. 

Explica a evolución da poboación humana 
nos últimos séculos e as súas 
consecuencias. 
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Mostrar dispoñibilidade 

para a participación 
activa en ámbitos de 
participación 
establecidos. 

Explica as principais diferenzas entre o 

modelo de desenvolvemento actual e o 
modelo de desenvolvemento sostible. 

Observa o mapa da desigualdade segundo o 
índice de desenvolvemento humano e 
argumenta sobre a xustiza da situación 
considerando a riqueza en recursos naturais 
de moitos países do hemisferio sur. 

Asume e realiza as tarefas que lle 
corresponderon no traballo en grupo. 

Sentido de 

iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Asumir as 

responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

Contaxiar entusiasmo 
pola tarefa e ter 

confianza nas 
posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

Deduce problemas derivados de 
determinados impactos ambientais. 

Investiga o funcionamento das centrais 
térmicas e razoa se o aforro doméstico de 
enerxía contribúe a reducir a contaminación 
atmosférica. 

Realiza un plan de acción para recuperar un 
ecosistema. 

Aprender a 
aprender. 

Tomar conciencia dos 

procesos de 
aprendizaxe. 

Desenvolver estratexias 
que favorezan a 

comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Completa o mapa conceptual da unidade. 

Resolve as fichas de reforzo propostas. 

 

 

UNIDADE 9. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Un planeta dinámico 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento dos métodos de estudo, a estrutura e a 
composición do interior terrestre e a dinámica da xeosfera. 
 
Trátase con detemento a teoría da tectónica de placas, estudando os bordos 

diverxentes, os bordos transformantes, os bordos converxentes e a actividade 
intraplaca. 
 
Para rematar a unidade, o alumnado elaborará un perfil topográfico a partir dun mapa 

topográfico e describirá o relevo do territorio representado no perfil. 
 

Unha das maiores dificultades para os alumnos e alumnas será a comprensión do 
comportamento das ondas sísmicas e da existencia das descontinuidades sísmicas, 

polo que para o seu estudo conviría apoiarse en distintos gráficos e esquemas visuais. 
 
Outra dificultade para o alumnado será a comprensión da dinámica das placas 
litosféricas ou tectónicas e dos tipos de bordos de placas e o seu comportamento 
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segundo a composición da placa, polo que sería conveniente basear o seu estudo en 
esquemas visuais e en exemplos con aplicacións prácticas. 

 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  A xeosfera e o seu relevo. 

-  O interior da xeosfera. 

-  Evidencias da dinámica da xeosfera. 

-  A teoría da tectónica de placas. 

 

Temporalización:   

Parte de febreiro. 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer os métodos de estudo da xeosfera. 

-  Coñecer o relevo externo e a estrutura interna da xeosfera. 

-  Describir os distintos modelos que explican a estrutura e a composición interna da 
xeosfera. 

-  Comprender a hipótese da deriva continental. 

-  Citar as principais evidencias da dinámica da xeosfera. 

-  Enunciar os principios da teoría da tectónica de placas. 

-  Diferenciar os tipos de bordos das placas litosféricas. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  O estudo 
directo da 
xeosfera. 

-  O relevo da 
xeosfera. 

-  Métodos de 

estudo 
indirectos da 
xeosfera. 

-  O método 
sísmico. 

  1.  Coñecer o método 
sísmico para o estudo 

do interior da Terra, 
así como as 
conclusións que se 
extraen da súa 
aplicación. 

  1.1.  Coñece os tipos de 
ondas sísmicas, o 

seu comportamento 
ao propagarse no 
interior da Terra e a 
súa utilidade á hora 

de detectar 
descontinuidades 
(cambios de 
composición ou de 

estado) no interior da 
Terra. 

CMCT 
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-  O modelo 
xeoquímico. 

-  O modelo 
xeodinámico. 

-  Evidencias da 

dinámica da 
xeosfera. 

-  A deriva 
continental. 

-  A distribución 
dos 
terremotos e 
volcáns. 

-  A idade do 
fondo 
oceánico. 

-  O 

paleomagnetis
mo. 

-  As medicións 
directas. 

-  A teoría da 
tectónica de 
placas. 

  2.  Comprender a 

necesidade dun 
modelo de estrutura 

interna da Terra. 

  2.1.  Coñece as 

características e o 
comportamento 

dinámico das 
diferentes capas e 
subcapas que 
constitúen o interior 
da xeosfera. 

CMCT 

  3.  Coñecer os 

antecedentes 
históricos da teoría da 
tectónica de placas. 

  3.1.  Coñece as teorías 

oroxénicas do 
pasado, en especial 

as propostas de 
Wegener sobre a 
deriva continental e a 
influencia destas no 

desenvolvemento da 
teoría da tectónica de 
placas. 

CMCT 

  4.  Identificar as placas e 
os tipos de bordos de 

placas e describir as 
súas características. 

  4.1.  Recoñece as placas 
tectónicas e distingue 
os tipos de 
interaccións que se 

producen entre os 
seus bordos 
converxentes, 
diverxentes e 

transformantes, así 
como nas zonas do 
interior das placas. 

CMCT 

  5.  Coñecer e interpretar 

as probas da tectónica 
de placas. 

  5.1.  Coñece, interpreta e 

explica as diferentes 
probas da tectónica 
de placas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  6.  Explicar os modelos 
da dinámica interna da 

Terra. 

  6.1.  Coñece e explica os 
modelos da dinámica 

interna da Terra 
compatibles coa 
dinámica das placas 
litosféricas. 

CMCT, 

CCL 

  7.  Comprender 

informacións, e 
adquirir vocabulario 
sobre a célula, 

expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostrar 
interese pola lectura 

de textos. 

  7.1.  Comprende os textos 

e as diferentes 
informacións obtidas 
ao longo da unidade, 

adquire vocabulario 
sobre as células, a 
súa estrutura e as 
súas funcións, 
expresa 

coñecementos e 
opinións de forma 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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oral e escrita, e 

mostra interese pola 
lectura de textos. 

  8.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a 
información. 

  8.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 
unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con 

interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  9.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 
de afrontar os 

problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 

colaboración á hora de 
traballar en grupo. 

  9.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, 
acepta os erros ao 

autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación, e 
participa activamente 

nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

10.  Realizar un traballo 

experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas describindo a 
súa execución e 

interpretando os seus 
resultados. 

10.1.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do 
traballo experimental, 
para comprender o 

concepto de curvas 
de nivel e elaborar un 
perfil topográfico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP 

11.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 

códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

11.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos 

para interpretar 
imaxes e aplicar os 
coñecementos 
adquiridos para obter 
conclusións. 

CMCT, 

CEC, 

CSIEP 
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4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 

matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Recoñecer a 

importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

Manexar os 
coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía 
para solucionar 

problemas, comprender 
o que acontece arredor 
nosa e responder 
preguntas. 

Comprender e 
interpretar a 

información presentada 
en formato gráfico. 

Explica as diferenzas que existen entre os 

métodos directos e indirectos de estudo da 
xeosfera. 

Describe como é o relevo do exterior do 
planeta, diferenciando o dos continentes e o 
dos fondos oceánicos. 

Explica que é o modelo xeoquímico da 
xeosfera. 

Refire que é a litosfera e as súas 
características. 

Explica en que consiste o método sísmico. 

Cita as principais evidencias da dinámica da 
xeosfera. 

Enuncia os principios da teoría da tectónica 
de placas. 

Diferencia os dous tipos de bordos 
diverxentes. 

Describe un punto quente. 

Interpreta un gráfico que representa as 

variacións da velocidade das ondas P e S a 
través dun hipotético planeta, e di como son 
a codia, o manto ou o núcleo do devandito 
planeta. 

Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

Expresarse oralmente 

con corrección, 
adecuación e 
coherencia. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as 
estruturas lingüísticas e 

as normas ortográficas 
e gramaticais para 
elaborar textos escritos 
e orais. 

Manter unha actitude 
favorable cara á 
lectura. 

Escribe un texto no que explica como 
funciona o método sísmico e por que é 
eficaz para estudar o interior terrestre. 

Escribe unha breve nota biográfica sobre os 

principais descubridores de 
descontinuidades que se mencionaron no 
texto. 

Fai unha lectura comprensiva dun texto 
científico sobre que formou o relevo 
terrestre. 

Define e emprega con corrección termos 
relacionados coa dinámica do planeta, como 

modelo xeoquímico, litosfera, endosfera, 
paleomagnetismo, punto quente. 

Le os textos complementarios e os libros 
propostos no plan lector. 



 

- 66 - 

Competencia 
dixital. 

Empregar distintas 

fontes para a busca de 
información. 

Seleccionar o uso das 
distintas fontes 
segundo a súa 
fiabilidade. Manexar 

ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Consulta a web e outras fontes e obtén 

información sobre a propagación das ondas 
sísmicas. 

Busca información en Internet sobre o Gran 
Val do Rift do leste de África e escribe un 

texto sobre a súa posible evolución tectónica 
e as súas implicacións. 

Resolve as actividades interactivas 

Conciencia e 
expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara 
ao patrimonio cultural 

mundial nas súas 
distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-

técnica...), e cara ás 
persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

 

Consulta a web de Anaya e outras fontes e 
obtén información sobre Wegener e a 

repercusión dos seus postulados na xeoloxía 
da época. 

Debuxa a estrutura xeoquímica e a estrutura 
xeodinámica do interior da xeosfera. 

Competencias 

sociais e 
cívicas. 

Mostrar dispoñibilidade 

para a participación 
activa en ámbitos de 

participación 
establecidos. 

Asume e realiza as tarefas que lle 
corresponderon no traballo en grupo. 

Sentido de 

iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Asumir as 

responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

Contaxiar entusiasmo 

pola tarefa e ter 
confianza nas 
posibilidades de 
alcanzar obxectivos. 

Investiga que carreiras universitarias teñen 

estudos relacionados coa xeoloxía, fai unha 
relación das atopadas e explica as súas 
saídas profesionais. 

Aprender a 
aprender. 

Tomar conciencia dos 
procesos de 
aprendizaxe. 

Desenvolver estratexias 

que favorezan a 
comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Elabora unha táboa cos métodos directos de 
estudo da xeosfera. 

Explica mediante unha táboa as diferenzas 
que hai entre a litosfera continental e a 
oceánica. 

Elabora unha táboa ou un esquema para 

relacionar as divisións xeoquímicas e 
xeodinámicas da xeosfera. 

Completa o mapa conceptual da unidade. 

Resolve as fichas de reforzo propostas. 
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 UNIDADE 10. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Un planeta dinámico 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento do ciclo de Wilson, os efectos da 
dinámica de placas, a relación entre a dinámica de placas e os procesos xeolóxicos, o 
magmatismo, o metamorfismo, a deformación das rochas, os procesos de modelado, a 

formación de rochas sedimentarias, os factores determinantes do relevo e os relevos 
terrestres. 
 
Para rematar a unidade, o alumnado interpretará un relevo a partir duns datos 

informativos e a observación dunha imaxe. 
 

Unha das maiores dificultades para os alumnos e alumnas será a comprensión da 
relación entre a dinámica das placas e os procesos xeolóxicos, así como a 

interpretación dos procesos de modelado do relevo, polo que para o seu estudo se 
recomenda utilizar abundantes imaxes e tratar con atención os esquemas visuais que 
representan procesos. 

 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  A dinámica das placas e a evolución da litosfera. 

-  Dinámica de placas e procesos xeolóxicos. 

-  Os procesos endóxenos: o magmatismo. 

-  Os procesos endóxenos: o metamorfismo. 

-  Os procesos endóxenos: a deformación das rochas. 

-  Os procesos exóxenos: modelado e rochas sedimentarias. 

-  A evolución do relevo. Unha visión global. 

-  Os relevos terrestres. 

 

Temporalización:   
 

Parte de febreiro e marzo.                                   
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer o ciclo de Wilson. 

-  Relacionar a dinámica de placas cos procesos xeolóxicos. 

-  Describir os procesos xeolóxicos endóxenos e os procesos xeolóxicos exóxenos. 

-  Comprender a evolución do relevo. 

-  Interpretar os relevos litolóxicos e a súa xénese. 

-  Interpretar os relevos climáticos e a súa xénese. 

-  Interpretar os relevos estruturais e a súa xénese. 

-  Interpretar os relevos costeiros e a súa xénese. 
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3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  O ciclo de 
Wilson. 

-  Efectos da 
dinámica de 
placas. 

-  Dinámica de 

placas e 
procesos 
xeolóxicos. 

-  Os procesos 
endóxenos: o 
magmatismo. 

-  A actividade 
plutónica. 

-  A actividade 
volcánica. 

-  Os procesos 
endóxenos: o 
metamorfismo. 

-  Os procesos 

endóxenos: a 
deformación das 
rochas. 

-  As fracturas: 
diáclases e 
fallas. 

-  Os terremotos. 

-  As dobras. 

-  Os procesos 
exóxenos: 
modelado e 
rochas 
sedimentarias. 

-  Os procesos 
do modelado. 

-  O modelado e 

a dinámica 
litosférica. 

-  A 

  1.  Comprender o ciclo 
de Wilson. 

  1.1.  Coñece e describe as 
etapas do ciclo de 
Wilson. 

CMCT, 

CCL 

  2.  Coñecer a relación 

entre os efectos da 
dinámica da litosfera 
e os procesos 

xeolóxicos 
endóxenos e 
exóxenos. 

  2.1.  Coñece a relación entre 

os efectos da dinámica 
da litosfera e os 
procesos xeolóxicos 
endóxenos e exóxenos. 

CMCT 

  3.  Describir e situar os 

procesos 
magmáticos no 

contexto da tectónica 
de placas. 

  3.1.  Describe e sitúa os 

procesos magmáticos 
no contexto da tectónica 
de placas. 

CMCT, 

CCL 

  4.  Describir e situar os 

procesos 
metamórficos no 

contexto da 
tectónica de placas. 

  4.1.  Describe e sitúa os 

procesos metamórficos 
no contexto da tectónica 
de placas. 

CMCT, 

CCL 

  5.  Describir e situar as 

principais 
deformacións das 
rochas da litosfera 

(terremotos, 
fracturas e dobras) 
no contexto da 
tectónica de placas. 

  5.1.  Describe e sitúa as 

principais deformacións 
das rochas da litosfera 
(terremotos, fracturas e 

dobras) no contexto da 
tectónica de placas. 

CMCT, 

CCL 

  6.  Describir e situar os 

procesos do 
modelado do relevo 
e a formación das 
rochas sedimentarias 

no contexto da 
tectónica de placas. 

  6.1.  Describe e sitúa os 

procesos do modelado 
do relevo e a formación 
das rochas 
sedimentarias no 

contexto da tectónica de 
placas. 

CMCT, 

CCL 

  7.  Comprender a 

relación entre os 
procesos 
petroxenéticos a 

través do ciclo das 

  7.1.  Comprende a relación 

entre os procesos 
petroxenéticos a través 
do ciclo das rochas ou 

mediante a tectónica de 

CMCT 
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sedimentación
. 

-  A diaxénese. 

-  Orixe das 
rochas 
sedimentarias. 

-  A evolución do 
relevo. 

-  Os relevos 
terrestres. 

-  Os relevos 
litolóxicos. 

-  Os relevos 
climáticos. 

-  Os relevos 
estruturais. 

-  Os relevos 
costeiros. 

rochas ou mediante 

a tectónica de 
placas. 

placas. 

  8.  Comprender que o 

relevo é o resultado 
dunha evolución na 
que interveñen 
diversos procesos 
xeolóxicos. 

  8.1.  Comprende que o 

relevo é o resultado 
dunha evolución na que 
interveñen diversos 
procesos xeolóxicos. 

CMCT 

  9.  Coñecer os factores 

que determinan a 
evolución do relevo e 
os tipos de relevos 

que se orixinan en 
función da 
predominancia duns 
ou outros. 

  9.1.  Coñece os factores que 

determinan a evolución 
do relevo e relaciónaos 
cos tipos de relevos que 

se orixinan en función 
da predominancia duns 
ou outros. 

CMCT, 

CAA 

10.  Identificar os relevos 
volcánicos, 

graníticos e kársticos 
como relevos 
litolóxicos e coñecer 
a xénese, a 

evolución e as 
formas 
características de 
cada un deles. 

10.1  Identifica os relevos 
volcánicos, graníticos e 

kársticos como relevos 
litolóxicos e coñece a 
xénese, a evolución e 
as formas 

características de cada 
un deles. 

CMCT 

11.  Identificar os 

diferentes relevos 
das zonas 
morfoclimáticas, 
explicar o modo de 

acción dos procesos 
do modelado 
predominantes en 
cada zona e coñecer 

a xénese, a 
evolución e as 
formas 
características de 

cada un deses 
relevos. 

11.1.  Identifica os relevos das 

zonas morfoclimáticas e 
sabe explicar, tanto o 
modo de acción dos 
procesos do modelado 

predominantes en cada 
zona coma a xénese, a 
evolución e as formas 
características de cada 
un deles. 

CMCT, 

CCL 

12.  Identificar os 

principais relevos 
estruturais e coñecer 
a xénese, a 

evolución e as 
formas 
características de 
cada un deles. 

12.1.  Identifica os principais 

relevos estruturais e 
coñece a xénese, a 
evolución e as formas 

características de cada 
un deles. 

CMCT 
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13.  Identificar os relevos 

das zonas costeiras, 
comprender a 

predominancia da 
acción do mar nestas 
zonas e coñecer a 
xénese, a evolución 

e as formas 
características 
destes relevos. 

13.1.  Identifica os relevos 

das zonas costeiras, 
comprende a 

predominancia da 
acción do mar nestas 
zonas e coñece a 
xénese, a evolución e 

as formas 
características destes 
relevos. 

CMCT 

14.  Coñecer a 
interacción entre os 

procesos xeolóxicos 
e as actividades 
humanas e 
comprender os 

riscos derivados da 
devandita 
interacción. 

14.1.  Coñece a interacción 
entre os procesos 

xeolóxicos e as 
actividades humanas e 
comprende os riscos 
derivados da devandita 
interacción. 

CMCT 

15.  Comprender 

informacións, e 
adquirir vocabulario 

sobre a célula, 
expresar 
coñecementos e 
opinións de forma 

oral e escrita, e 
mostrar interese pola 
lectura de textos. 

15.1.  Comprende os textos e 

as diferentes 
informacións obtidas ao 

longo da unidade; 
adquire vocabulario 
sobre as células, a súa 
estrutura e as súas 

funcións; expresa 
coñecementos e 
opinións de forma oral e 
escrita, e mostra 

interese pola lectura de 
textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

16.  Coñecer e usar de 

forma responsable 
as TIC, usar 

estratexias para 
tratar a información, 
convertela en 
coñecemento propio 

e aplicala a distintos 
contextos, e 
participar de forma 
activa no propio 

proceso de 
aprendizaxe. 

16.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 
esquema da unidade, e 

utiliza os recursos 
dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

17.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 

defender opinións, e 
desenvolver 

17.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 

persevera nas tarefas 
de recuperación e 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 
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actitudes de respecto 

e colaboración á 
hora de traballar en 
grupo. 

participa activamente 

nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CSIEP 

18.  Realizar un traballo 
experimental coa 

axuda dun guión de 
prácticas describindo 
a súa execución e 
interpretando os 
seus resultados. 

18.1.  Desenvolve con 
autonomía a 

planificación do traballo 
experimental, para obter 
datos e elaborar 
hipóteses para 
interpretar un relevo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

19.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 

realización de 
creacións propias. 

19.1.  Utiliza materiais e 

recursos artísticos para 
interpretar imaxes e 
aplicar os 

coñecementos 
adquiridos para obter 
conclusións. 

CMCT, 

CEC, 

SIEP 

 

 

4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 

matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Tomar conciencia dos 

cambios producidos polo ser 
humano no contorno natural 
e as repercusións para a vida 
futura. 

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 

comprensión da realidade 
circundante en distintos 
ámbitos (biolóxico, xeolóxico, 
físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico...). 

Manexar os coñecementos 

sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

Cita e explica brevemente as principais 

etapas da evolución da litosfera debida 
á dinámica das placas. 

Relaciona os efectos da interacción 
das placas cos procesos xeolóxicos. 

Explica a formación dun rift 
intracontinental, o inicio da subdución 
dunha placa oceánica baixo unha 
continental e a formación dunha 
cordilleira. 

Describe os efectos das forzas 

tectónicas sobre as rochas das 
litosferas. 

Relaciona con algún dos efectos da 
dinámica litosférica o feito de que haxa 
rochas con indicios de erosión por 
casquete glaciar polar en zonas 

actuais tropicais de África, América do 
Sur ou Australia. 

Diferencia os tipos de erupcións. 

 

Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Manter unha actitude 

Escribe as condicións físicas 
necesarias para que se produza a 

fusión das rochas e a formación de 



 

- 72 - 

favorable cara á lectura. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utilizar o vocabulario 

adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos 
e orais. 

magmas. 

Escribe unha explicación razoada a por 
que nunha conca sedimentaria 

aparecen estratos de sedimentos de 
diferente composición. 

Relata como cre que se forma un pitón 
volcánico. 

Fai unha lectura comprensiva dun texto 
científico sobre a teoría da tectónica de 
placas. 

Define e emprega con corrección 
termos relacionados coa evolución do 
relevo, como conca sedimentaria, 

sedimento, sedimentación, estrato 
sedimentario. 

Le os textos complementarios e os 
libros propostos no plan lector. 

Competencia 
dixital. 

Empregar distintas fontes 
para a busca de información. 

Seleccionar o uso das 
distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Elaborar e publicitar 
información propia derivada 

de información obtida a 
través de medios 
tecnolóxicos. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Busca información sobre dúas rochas 

metamórficas e fai un traballo no que 
indica as súas características, as súas 

aplicacións e as zonas nas que se 
adoitan formar. 

Consulta a web e outras fontes para 
obter información e preparar unha 
presentación interactiva sobre as 
formas do relevo predominantes en 
cada tramo dun río. 

Resolve as actividades interactivas 

incluídas na web relacionadas con esta 
unidade. 

Conciencia e 
expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial 

nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica...), e cara ás persoas 

que contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

 

Escribe as principais achegas de Tuzo 
Wilson para explicar a evolución da 
litosfera no tempo. 

 

Competencias 
sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas. 

Cita os principais factores que inflúen 
na evolución dos relevos, incluída a 
acción humana. 

Sentido de 

iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta 
delas. 

Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Realiza un cadro de estilo figurativo 

que representa unha paisaxe cun 
elemento de relevo característico. 
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Aprender a 
aprender. 

Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Fai un esquema no que resume os tres 

principais efectos da dinámica das 
placas litosféricas e relaciónaos cos 

distintos procesos xeolóxicos 
nomeados no texto. 

Completa o mapa conceptual da 
unidade. 

Resolve as fichas de reforzo 
propostas. 

 

UNIDADE 11.  1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Estudamos a historia da Terra 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento das explicacións precientíficas e 

científicas da historia da Terra, a orixe, as características e a interpretación do rexistro 
estratigráfico, os principios básicos da estratigrafía, a datación absoluta, a datación 
relativa e a correlación estratigráfica. 
 

Para rematar a unidade, o alumnado realizará un perfil tipográfico e un corte xeolóxico. 
 
Unha das maiores dificultades para os alumnos e as alumnas será a comprensión dos 
procesos de formación do rexistro estratigráfico, a interpretación das series 

estratigráficas, polo que para o seu estudo se recomenda utilizar abundantes imaxes, 
tratar con atención os esquemas visuais que representan procesos e resolver os casos 
prácticos que se ofrecen no texto. 
 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  A historia da Terra: das crenzas á ciencia. 

-  O rexistro estratigráfico. 

-  Interpretando o rexistro. 

-  A datación do rexistro. 

-  A correlación estratigráfica. 

 
Temporalización:   

Parte de marzo e abril.                          

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer as explicacións, históricas e actuais, sobre a historia da Terra. 

-  Explicar que é o rexistro estratigráfico e como se interpreta. 

-  Diferenciar entre datación absoluta e datación relativa. 

-  Describir os factores que afectan ao rexistro estratigráfico. 

-  Explicar as características do rexistro estratigráfico. 
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– Saber resolver un problema de correlación estratigráfica. 

 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Catastrofismo 
e 
uniformismo. 

-  O rexistro 
estratigráfico. 

-  Orixe do 
rexistro. 

-  A forma dos 
estratos. 

-  A 

composición 
litolóxica. 

-  A 
disposición 
das capas. 

-  Os fósiles. 

-  Secuencias 
estratigráficas
. 

-  Series 
estratigráficas
. 

-  Os principios 
básicos da 
estratigrafía. 

-  A datación do 
rexistro. 

-  A correlación 
estratigráfica. 

  1.  Comprender a orixe e 
o significado do 
rexistro estratigráfico. 

  1.1.  Comprende a orixe e o 
significado do rexistro 
estratigráfico. 

CMCT 

  2.  Coñecer e aplicar os 

principios básicos que 
permiten interpretar, 
datar e correlacionar o 
rexistro estratigráfico. 

  2.1.  Coñece os principios 

básicos da estratigrafía 
e aplícaos para 
interpretar, datar e 

correlacionar o rexistro 
estratigráfico. 

CMCT, 

CAA 

  3.  Realizar cortes 

xeolóxicos sinxelos a 
partir da información 
de mapas xeolóxicos e 

interpretar neles as 
características e a 
evolución do relevo 
representado. 

  3.1.  Sabe realizar cortes 

xeolóxicos sinxelos a 
partir de mapas 
xeolóxicos e interpreta 

neles as características 
e a evolución do relevo 
representado. 

CMCT, 

CEC, 

CAA 

  4.  Comprender 

informacións e adquirir 
vocabulario sobre a 
célula, expresar 
coñecementos e 

opinións de forma oral 
e escrita e mostrar 
interese pola lectura 
de textos. 

  4.1.  Comprende os textos e 

as diferentes 
informacións obtidas ao 
longo da unidade, 
adquire vocabulario 

sobre as células, a súa 
estrutura e as súas 
funcións, expresa 
coñecementos e 

opinións de forma oral e 
escrita. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a 

información, 
convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos. 

  5.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 
esquema da unidade e 
utiliza os recursos 

dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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  6.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 
de afrontar os 

problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 

colaboración á hora de 
traballar en grupo. 

  6.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 

autoavaliarse, persevera 
nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos 

exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  7.  Realizar un traballo 
experimental coa 

axuda dun guión de 
prácticas describindo a 
súa execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

  7.1.  Desenvolve con 
autonomía a 

planificación do traballo 
experimental, para 
interpretar un mapa 
xeolóxico e elaborar un 

perfil topográfico e un 
corte xeolóxico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  8.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 

realización de 
creacións propias. 

  8.1.  Utiliza materiais e 

recursos artísticos para 
interpretar imaxes e 
aplica os coñecementos 

adquiridos para obter 
conclusións. 

CMCT, 

CEC, 

CSIEP 

 

4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 
matemática e 

competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Recoñecer a importancia 
da ciencia na nosa vida 
cotiá. 

Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos 
ámbitos (biolóxico, 

xeolóxico, físico, químico, 
tecnolóxico, xeográfico...). 

Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que 

acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

Comprender e interpretar a 

información presentada en 
formato gráfico. 

Resolver problemas 
seleccionando os datos e 

Explica as diferenzas entre o 
catastrofismo de Cuvier e o uniformismo 
de Lyell. 

Cita as características que debe ter unha 
conca sedimentaria. 

Nomea e escribe as etapas polas que 

pasa unha conca sedimentaria durante a 
súa evolución. 

Explica as etapas do proceso de 
fosilización dos restos ou das pegadas 
dun organismo. 

Refire os principios básicos da 
estratigrafía. 

Explica as diferenzas entre unha 
secuencia estratigráfica e unha serie 
estratigráfica. 

Diferenza entre a datación absoluta e a 
datación relativa dunha columna 
estratigráfica. 

Di en que consiste a correlación 
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as estratexias apropiadas. estratigráfica. 

Ordena cronoloxicamente as series 
sedimentarias dun corte xeolóxico e os 

acontecementos que as afectaron durante 
a súa evolución. 

Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Manter unha actitude 
favorable cara á lectura. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 

lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos 
escritos e orais. 

Redacta unha frase relacionada coa 

historia xeolóxica da Terra utilizando os 
termos precientífico e fixista. 

Fai unha lectura comprensiva dun texto 
científico sobre a estratigrafía. 

Define e emprega con corrección termos 
relacionados coa historia da Terra, como 

planos de estratificación, granoselección, 
fósil guía, fósil de facies. 

Le os textos complementarios e os libros 
propostos no plan lector. 

Competencia 
dixital. 

Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

Seleccionar o uso das 

distintas fontes segundo a 
súa fiabilidade. 

Elaborar e publicitar 
información propia 
derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

Manexar ferramentas 

dixitais para a construción 
de coñecemento. 

Consulta a web e outras fontes para obter 
información e descubrir cal foi o ambiente 

sedimentario que formou eses estratos e 
que tipo de fósiles se encontran neles. 

Resolve as actividades interactivas 
incluídas na web  relacionadas con esta 
unidade. 

Conciencia e 

expresións 
culturais. 

Mostrar respecto cara ao 

patrimonio cultural mundial 
nas súas distintas 

vertentes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica...), e cara ás 
persoas que contribuíron 
ao seu desenvolvemento. 

Elaborar traballos e 

presentacións con sentido 
estético. 

Busca información sobre as achegas ao 

coñecemento da historia xeolóxica da 
Terra que fixeron personaxes importantes 

para a xeoloxía moderna, como Hutton, 
Steno ou Mary Anning. 

Elabora un perfil topográfico e un corte 
xeolóxico dunha zona marcada nun mapa 
e representa nunha columna a serie 
sedimentaria. 

Competencias 

sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na 

diversidade de opinións e 
ideas. 

Opina sobre por que as antigas 

explicacións sobre a historia da Terra 
estaban influídas pola tradición relixiosa. 

Sentido de 
iniciativa e 

Asumir as 
responsabilidades 

Explica cun exemplo o principio da 
sucesión dos acontecementos xeolóxicos. 
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espírito 
emprendedor. 

encomendadas e dar conta 
delas. 

Contaxiar entusiasmo pola 

tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Busca información, en grupo, acerca das 

leis que regulan a recollida de fósiles en 
España e na comunidade autónoma, 
escribe un informe e fai un cartel para 
expoñer. 

Aprender a 
aprender. 

Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Desenvolver estratexias 
que favorezan a 

comprensión rigorosa dos 
contidos. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Fai un esquema ou táboa para resumir os 
factores que alteran o rexistro 

estratigráfico e as súas consecuencias ou 
efectos sobre o devandito rexistro. 

Completa o mapa conceptual da unidade. 

Resolve as fichas de reforzo propostas. 

 

 

UNIDADE 12.   1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A historia da Terra 

Descrición da unidade 
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento do tempo xeolóxico, os eventos 

derivados da dinámica litosférica, os eventos relacionados co clima e coa 
biodiversidade, as divisións do calendario da Terra, os eventos xeolóxicos, 
paleoclimáticos e biolóxicos das eras da historia da Terra. 
 

Para rematar a unidade, o alumnado analizará un fósil e investigará sobre o seu hábitat.  
 
Unha das maiores dificultades para os alumnos e as alumnas será a comprensión dos 
criterios para establecer as divisións da historia da Terra e a súa duración, polo que 

para o seu estudo se recomenda utilizar a información representada no calendario, 
poñendo atención á correspondencia entre períodos, eras e eóns. 
 
A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que o alumnado 
adquira os coñecementos seguintes: 

-  Grandes eventos na historia da Terra. 

-  O calendario da historia da Terra. 

-  O Precámbrico. 

-  A era paleozoica. 

-  A era mesozoica. 

-  A era cenozoica. 

 
Temporalización: 

Parte de abril e maio.                        
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
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-  Explicar que é o tempo xeolóxico. 

-  Establecer a relación entre o tempo xeolóxico e o rexistro estratigráfico. 

-  Coñecer os eventos da historia da Terra derivados da dinámica litosférica. 

-  Coñecer os eventos da historia da Terra relacionados co clima. 

-  Coñecer os eventos da historia da Terra relacionados coa biodiversidade. 

-  Coñecer as divisións do calendario da Terra. 

-  Describir os eventos xeolóxicos, paleoclimáticos e biolóxicos das eras da historia da 
Terra. 

 
 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES / 
COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  O tempo 
xeolóxico. 

-  Eventos 

derivados da 
dinámica 
litosférica. 

-  Eventos 
relacionados 
co clima. 

-  Eventos 
relacionados 

coa 
biodiversidade
. 

-  As divisións do 
calendario da 
Terra. 

-  O 
Precámbrico. 

-  A era 

  1.  Coñecer os principais 

eventos acontecidos ao 
longo da historia da 
Terra. 

  1.1.  Coñece os principais 

eventos acontecidos 
ao longo da historia 
da Terra. 

CMCT 

  2.  Coñecer a extensión do 

tempo xeolóxico e a súa 
representación nun 
calendario da historia da 
Terra. 

  2.1.  Coñece a extensión 

do tempo xeolóxico e 
é capaz de 
representalo nun 
calendario da historia 
da Terra. 

CMCT, 

CEC, 

CAA 

  3.  Coñecer as principais 

divisións do calendario 
da Terra e situar nelas 
os acontecementos 

xeolóxicos e biolóxicos 
acontecidos ao longo da 
historia do planeta. 

  3.1.  Coñece as principais 

divisións do 
calendario da Terra e 
sabe situar nelas os 

principais 
acontecementos 
xeolóxicos e 
biolóxicos 

acontecidos ao longo 
da historia do planeta. 

CMCT 
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paleozoica. 

-  A era 
mesozoica. 

-  A era 
cenozoica. 

  4.  Comprender 

informacións, e adquirir 
vocabulario sobre a 

célula, expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral e 
escrita, e mostrar 

interese pola lectura de 
textos. 

  4.1.  Comprende os textos 

e as diferentes 
informacións obtidas 

ao longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre as células, a 
súa estrutura e as 

súas funcións, 
expresa 
coñecementos 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 
información, convertela 

en coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 

propio proceso de 
aprendizaxe. 

  5.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 
unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con 

interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e 

de defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración á hora de 

traballar en grupo. 

  6.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, 
acepta os erros ao 

autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación, e 
participa activamente 

nos exercicios de 
aprendizaxe . 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  7.  Realizar un traballo 

experimental coa axuda 
dun guión de prácticas 

describindo a súa 
execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

  7.1.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do 
traballo experimental. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEP 

  8.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 

códigos e recursos 
artísticos na realización 
de creacións propias. 

  8.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos 

para utilizar a 
información para 
preparar unha 
presentación dixital. 

CMCT, 

CEC, 

CSIEP 

 
 



 

- 80 - 

4. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 

matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

Aplicar métodos científicos 

rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos 
ámbitos (biolóxico, xeolóxico, 

físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico...). 

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

arredor nosa e responder 
preguntas. 

Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico. 

Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

Explica que é o tempo xeolóxico. 

Describe a relación entre o tempo 
xeolóxico e o rexistro estratigráfico. 

Explica que é unha extinción masiva. 

Explica que tipo de eventos se teñen 
en conta para definir os límites dun 
eón, unha era e un período. 

Describe os principais eventos 
xeolóxicos, climáticos e biolóxicos do 

Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico 
e Cenozoico. 

Determina a partir dunha gráfica 
cando se produciron as principais 
glaciacións da historia da Terra e se 
houbo períodos máis cálidos que o 
actual. 

Ordena, de maior a menor, os catro 

eóns en que se dividiu o tempo 
xeolóxico e di por que as divisións 
máis antigas se fixeron máis longas 
que as modernas. 

Comunicación 
lingüística. 

Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

Manter unha actitude 
favorable cara á lectura. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utilizar o vocabulario 

adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos e 
orais. 

Escribe un texto de polo menos dez 
liñas sobre un período da historia da 
Terra. 

Fai unha lectura comprensiva dun 

texto científico sobre a evolución 
xeolóxica e biolóxica. 

Define e emprega con corrección 
termos relacionados coa historia da 
Terra, como transgresións mariñas, 
regresións mariñas, glaciación, 
extinción masiva. 

Le os textos complementarios e os 
libros propostos no plan lector. 

Competencia 
dixital. 

Manexar ferramentas dixitais 

para a construción de 
coñecemento. 

Resolve as actividades interactivas 

incluídas na web relacionadas con 
esta unidade. 

Conciencia e 

expresións 
culturais. 

Elaborar traballos e 

presentacións con sentido 
estético. 

Prepara, en grupo, unha presentación 

dixital sobre unha das eras da historia 
da Terra que se desenvolven na 
unidade. 

Competencias 

sociais e 

Recoñecer riqueza na 

diversidade de opinións e 

Asume e realiza as tarefas que lle 
corresponderon no traballo en grupo. 
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cívicas. ideas. 

Sentido de 

iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Asumir as responsabilidades 

encomendadas e dar conta 
delas. 

Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos. 

Planifica unha visita a un centro de 
turismo paleontolóxico. 

Aprender a 
aprender. 

Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Completa o mapa conceptual da 
unidade. 

Resolve as fichas de reforzo 
propostas. 

 

 
4. Cuarto ESO: CULTURA CIENTÍFICA 
 
 

4. 1. OBXECTIVOS DA MATERIA DE CULTURA CIENTÍFICA 
 

 

  1. Manexar e utilizar información sobre temas científicos de actualidade. 

  2. Apreciar a achega da investigación e a tecnoloxía á vida cotiá. 

  3. Utilizar as TIC para comunicar e publicitar información ou opinións fundamentadas. 

  4. Discriminar entre as achegas científicas e as opinións e crenzas no campo da orixe 
da vida, a Terra, o universo... 

  5. Afondar nas distintas teorías sobre a orixe do universo e na súa organización. 

  6. Reflexionar sobre as características e orixe do burato negro. 

  7. Analizar a formación do sistema solar, a evolución das estrelas e as condicións de 
vida noutros planetas. 

  8. Investigar sobre os acontecementos históricos que marcaron o noso coñecemento do 
universo. 

  9. Desenvolver a sensibilidade en canto á conservación ambiental, reflexionando sobre 
os factores que inflúen negativamente e as súas consecuencias. 

10. Identificar as implicacións sociais da sobreexplotación de recursos, a contaminación... 

11. Predicir fenómenos ou consecuencias a partir de climogramas, índices de 
contaminación... 

12. Reflexionar sobre como manter o estado de benestar utilizando outras fontes 
enerxéticas alternativas. 

13. Identificar na pila de combustible unha alternativa enerxética de futuro. 

14. Defender a sostibilidade de recursos como un camiño para coidar o planeta. 

15. Afondar no concepto de enfermidade e vida saudable, discernindo os tipos de 
enfermidades máis frecuentes e os seus tratamentos. 

16. Identificar as consecuencias do consumo de drogas como problema social e humano 
e valorar a adopción de medidas preventivas no consumo e contaxio. 

17. Realizar investigacións sobre o uso dos materiais e a súa importancia na humanidade.  
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18. Afondar no coñecemento do proceso de obtención de materias primas e o seu 
impacto social e ambiental. 

19. Reflexionar sobre o uso alternativo dos distintos tipos de materiais. 
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4.2. ORGANIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES. 

 

 
O currículo desta materia de Cultura Científ ica agrúpase en varios bloques. Os contidos 

exprésanse secuenciados por unidades segundo o libro de texto e os criterios de 
avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.º de Educación Secundaria. 
 
Na súa redacción, respectarase a numeración dos criterios de avaliación e estándares de 

aprendizaxe tal e como aparece no Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo 
que se establece o currículo básico de Educación Secundaria Obrigatoria e do 
Bacharelato. 
 

 
CONTIDOS POR UNIDADES 

  0.  A ciencia e a información 
- O método científico. 

- A comunicación científica. 

- A divulgación científica. 

  1.  O coñecemento do universo 
- O coñecemento do universo a través da historia. 

- A estrutura e a orixe do universo. 

- O coñecemento do sistema solar. 

- Estamos sós no universo? 

  2.  Tecnoloxía, recursos e medio 
- O animal tecnolóxico. 

- O uso dos recursos. 

- As consecuencias do avance tecnolóxico. 

- O esgotamento dos recursos. 

- Os residuos. 

- A contaminación. 

  3.  A enerxía e o desenvolvemento sostible 
- Os recursos enerxéticos. 

- Como utilizamos a enerxía? 

- O problema enerxético. 

- Solucións globais a un problema global. 

  4.  Os materiais e a sociedade 
- Os materiais: motores da historia. 

- Materiais de hoxe. Materiais metálicos. 

- Materiais de hoxe. Materiais non metálicos. 

- Outros materiais actuais. 

- O futuro está aquí. A nanotecnoloxía. 

- Novos materiais, novos problemas. 

  5.  As enfermidades e os problemas sanitarios 
- A saúde e a enfermidade. 

- As enfermidades ao longo da historia. 
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- As enfermidades na sociedade actual. 

  6.  Conservación da saúde e calidade de vida 
- As nosas defensas naturais. 

- As enfermidades ao longo da historia. 

- As técnicas de diagnóstico. 

- A prevención e os estilos de vida saudables. 

 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

Bloque 1. Procedementos de traballo 

Criterios de avaliación 

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

  2. Valorar a importancia que ten a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico na 
actividade cotiá. 

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

Estándares de aprendizaxe 
  1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu contido. 

  2.1. Presenta información sobre un tema tras realizar unha busca guiada de fontes de 
contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como Internet. 

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

  3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das 
consecuencias sociais dos textos analizados e defende en público as súas 
conclusións. 

Bloque 2. O universo. 

Criterios de avaliación 

  1. Diferenciar as explicacións científicas relacionadas co universo, o sistema solar, a 
Terra, a orixe da vida e a evolución das especies daquelas baseadas en opinións ou 
crenzas. 

  2. Coñecer as teorías que xurdiron ao longo da historia sobre a orixe do universo e en 
particular a teoría do Big-Bang. 

  3. Describir a organización do universo e como se agrupan as estrelas e planetas. 

  4. Sinalar que observacións poñen de manifesto a existencia dun burato negro, e cales 
son as súas características. 

  5. Distinguir as fases da evolución das estrelas e relacionalas coa xénese de elementos. 

  6. Recoñecer a formación do sistema solar. 

  7. Indicar as condicións para a vida noutros planetas. 

  8. Coñecer os feitos históricos máis relevantes no estudo do universo. 

Estándares de aprendizaxe 
  1.1. Describe as diferentes teorías acerca da orixe, evolución e final do universo, 

establecendo os argumentos que as sustentan. 

  2.1. Recoñece a teoría do Big-Bang como explicación á orixe do universo. 

  3.1. Establece a organización do universo coñecido, situando nel o sistema solar. 
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  3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis relevantes da Vía Láctea. 

  3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do universo. 

  4.1. Argumenta a existencia dos buratos negros describindo as súas principais 
características. 

  5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas se atopa o noso Sol. 

  6.1. Explica a formación do sistema solar describindo a súa estrutura e características 
principais. 

  7.1. Indica as condicións que debe reunir un planeta para que poida albergar vida. 

  8.1. Sinala os acontecementos científicos que foron fundamentais para o coñecemento 
actual que se ten do universo. 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos e o seu impacto ambiental. 

Criterios de avaliación 
  1. Identificar os principais problemas ambientais, as causas que os provocan e os 

factores que os intensifican; así como predicir as súas consecuencias e propoñer 
solucións a estes. 

  2. Valorar as graves implicacións sociais, tanto na actualidade como no futuro, da 
sobreexplotación de recursos naturais, contaminación, desertización, perda de 
biodiversidade e tratamento de residuos. 

  3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de suba do nivel do mar 
en determinados puntos da costa, etc., interpretando gráficas e presentando 
conclusións. 

  4. Xustificar a necesidade de buscar novas fontes de enerxía non contaminantes e 
economicamente viables, para manter o estado de benestar da sociedade actual. 

  5. Coñecer a pila de combustible como fonte de enerxía do futuro, establecendo as súas 
aplicacións en automoción, baterías, subministración eléctrica a fogares, etc. 

  6. Argumentar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos recursos que proporciona 
a Terra. Asociar a importancia que ten para o desenvolvemento sostible a utilización 
de enerxías renovables. 

Estándares de aprendizaxe 

  1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas causas que os orixinan, 
establecendo as súas consecuencias. 

  1.2. Busca solucións que poidan poñerse en marcha para resolver os principais 
problemas ambientais. 

  2.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establecendo as súas causas. 

  2.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, 

contaminación, desertización, tratamentos de residuos, perda de biodiversidade, e 
propón solucións e actitudes persoais e colectivas para palialos. 

  3.1. Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas, 
establecendo conclusións. 

  4.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de enerxía, tanto 
renovables como non renovables. 

  5.1. Describe diferentes procedementos para a obtención de hidróxeno como futuro 
vector enerxético. 

  5.2. Explica o principio de funcionamento da pila de combustible, formulando as súas 
posibles aplicacións tecnolóxicas e destacando as vantaxes que ofrece fronte aos 
sistemas actuais. 

  6.1. Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais tratados e protocolos 
internacionais sobre a protección do ambiente. 
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Bloque. 4. Calidade de vida. 

Criterios de avaliación 
  1. Recoñecer que a saúde non é soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades. 

  2. Diferenciar os tipos de enfermidades máis frecuentes, identificando algúns 
indicadores, causas e tratamentos máis comúns. 

  3. Estudar a explicación e tratamento da enfermidade que se fixo ao longo da Historia. 

  4. Coñecer as principais características do cancro, diabete, enfermidades 

cardiovasculares e enfermidades mentais, etc., así como os principais tratamentos e a 
importancia das revisións preventivas. 

  5. Tomar conciencia do problema social e humano que supón o consumo de drogas. 

  6. Valorar a importancia de adoptar medidas preventivas que eviten os contaxios, que 
prioricen os controis médicos periódicos e os estilos de vida saudables. 

Estándares de aprendizaxe 
  1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización Mundial da Saúde (OMS). 

  2.1. Determina o carácter infeccioso dunha enfermidade atendendo ás súas causas e 
efectos. 

  2.2. Describe as características dos microorganismos causantes de enfermidades 
infectocontaxiosas. 

  2.3. Coñece e enumera as enfermidades infecciosas máis importantes producidas por  

bacterias, virus, protozoos e fungos, identificando os posibles medios de contaxio, e 
describindo as etapas xerais do seu desenvolvemento. 

  2.4. Identifica os mecanismos de defensa que posúe o organismo humano, xustificando 
a función que desempeñan. 

  3.1. Identifica os feitos históricos máis relevantes no avance da prevención, detección e 
tratamento das enfermidades. 

  3.2. Recoñece a importancia que o descubrimento da penicilina tivo na loita contra as 
infeccións bacterianas, a súa repercusión social e o perigo de crear resistencias aos 
fármacos. 

  3.3. Explica como actúa unha vacina, xustificando a importancia da vacinación como 
medio de inmunización masiva ante determinadas enfermidades. 

  4.1. Analiza as causas, efectos e tratamentos do cancro, diabete, enfermidades 
cardiovasculares e enfermidades mentais. 

  4.2. Valora a importancia da loita contra o cancro, establecendo as principais liñas de 
actuación para previr a enfermidade. 

  5.1. Xustifica os principais efectos que sobre o organismo teñen os diferentes tipos de 
drogas e o perigo que leva consigo o seu consumo. 

  6.1. Recoñece estilos de vida que contribúen á extensión de determinadas enfermidades 
(cancro, enfermidades cardiovasculares e mentais, etcétera). 

  6.2. Establece a relación entre alimentación e saúde, describindo o que se considera 
unha dieta sa. 

Bloque. 5. Novos materiais. 

Criterios de avaliación 
  1. Realizar estudos sinxelos e presentar conclusións sobre aspectos relacionados cos 

materiais e a súa influencia no desenvolvemento da humanidade. 

  2. Coñecer os principais métodos de obtención de materias primas e as súas posibles 
repercusións sociais e ambientais. 

  3. Coñecer as aplicacións dos novos materiais en campos como electricidade e 
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electrónica, téxtil, transporte, alimentación, construción e medicina. 

Estándares de aprendizaxe 
  1.1. Relaciona o progreso humano co descubrimento das propiedades de certos 

materiais que permiten a súa transformación e aplicacións tecnolóxicas. 

  1.2. Analiza a relación dos conflitos entre pobos como consecuencia da explotación dos 
recursos naturais para obter produtos de alto valor engadido e/ou materiais de uso 
tecnolóxico. 

  2.1. Describe o proceso de obtención de diferentes materiais, valorando o seu custo 
económico, ambiental e a conveniencia da súa reciclaxe. 

  2.2. Valora e describe o problema ambiental e social das verteduras tóxicas. 

  2.3. Recoñece os efectos da corrosión sobre os metais, o custo económico que supón e 
os métodos para protexelos. 

  2.4. Xustifica a necesidade do aforro, reutilización e reciclaxe de materiais en termos 
económicos e ambientais. 

  3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións presentes e 
futuras en diferentes campos. 

 
 
4.3 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DA MATERIA 

 
1.- Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu contido. 

2.- Presenta información sobre un tema tras realizar unha busca guiada de fontes de 
contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como Internet.    

3.- Describe as diferentes teorías acerca da orixe, evolución e final do universo, 
establecendo os argumentos que as sustentan. 

4.- Recoñece a teoría do Big-Bang como explicación á orixe do universo. 

5.- Establece a organización do universo coñecido, situando nel o sistema solar. 

6.- Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis relevantes da Vía Láctea. 

7.- Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do universo. 

8.- Argumenta a existencia dos buratos negros describindo as súas principais 
características. 

9.- Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas se atopa o noso Sol. 

10.- Explica a formación do sistema solar describindo a súa estrutura e características 
principais. 

11.- Indica as condicións que debe reunir un planeta para que poida albergar vida. 

12.- Relaciona os principais problemas ambientais coas causas que os orixinan, 
establecendo as súas consecuencias. 

13.- Recoñece os efectos do cambio climático, establecendo as súas causas. 

14.- Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, 
contaminación, desertización, tratamentos de residuos, perda de biodiversidade, e 
propón solucións e actitudes persoais e colectivas para palialos. 

15.- Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas, 
establecendo conclusións. 

16.- Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de enerxía, tanto 
renovables como non renovables. 

17.- Describe diferentes procedementos para a obtención de hidróxeno como futuro 
vector enerxético. 

18.- Explica o principio de funcionamento da pila de combustible, formulando as súas 
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posibles aplicacións tecnolóxicas e destacando as vantaxes que ofrece fronte aos 
sistemas actuais. 

19.- Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais tratados e protocolos 
internacionais sobre a protección do ambiente. 

20.- Comprende a definición da saúde que dá a Organización Mundial da Saúde (OMS). 

21.- Determina o carácter infeccioso dunha enfermidade atendendo ás súas causas e 
efectos. 

22.- Describe as características dos microorganismos causantes de enfermidades 
infectocontaxiosas. 

23.-. Coñece e enumera as enfermidades infecciosas máis importantes producidas por 
bacterias, virus, protozoos e fungos, identificando os posibles medios de contaxio, e 
describindo as etapas xerais do seu desenvolvemento. 

24.- Identifica os mecanismos de defensa que posúe o organismo humano, xustificando 
a función que desempeñan. 

25.- Identifica os feitos históricos máis relevantes no avance da prevención, detección e 
tratamento das enfermidades. 

26.- Recoñece a importancia que o descubrimento da penicilina tivo na loita contra as 
infeccións bacterianas, a súa repercusión social e o perigo de crear resistencias aos 
fármacos. 

27.- Explica como actúa unha vacina, xustificando a importancia da vacinación como 
medio de inmunización masiva ante determinadas enfermidades. 

28.- Analiza as causas, efectos e tratamentos do cancro, diabete, enfermidades 
cardiovasculares e enfermidades mentais. 

29.- Valora a importancia da loita contra o cancro, establecendo as principais liñas de 
actuación para previr a enfermidade. 

30.- Xustifica os principais efectos que sobre o organismo teñen os diferentes tipos de 
drogas e o perigo que leva consigo o seu consumo. 

31.- Recoñece estilos de vida que contribúen á extensión de determinadas enfermidades 
(cancro, enfermidades cardiovasculares e mentais, etcétera). 

32.- Establece a relación entre alimentación e saúde, describindo o que se considera 
unha dieta sa. 

33.- Relaciona o progreso humano co descubrimento das propiedades de certos 
materiais que permiten a súa transformación e aplicacións tecnolóxicas. 

34.- Analiza a relación dos conflitos entre pobos como consecuencia da explotación dos 
recursos naturais para obter produtos de alto valor engadido e/ou materiais de uso 
tecnolóxico. 

35.- Describe o proceso de obtención de diferentes materiais, valorando o seu custo 
económico, ambiental e a conveniencia da súa reciclaxe. 

36.- Valora e describe o problema ambiental e social das verteduras tóxicas. 

37.- Recoñece os efectos da corrosión sobre os metais, o custo económico que supón e 
os métodos para protexelos. 

38.- Xustifica a necesidade do aforro, reutilización e reciclaxe de materiais en termos 
económicos e ambientais. 

39.- Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións presentes e 
futuras en diferentes campos. 
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4. 4. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

INSTRUMENTOS: 
 

DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 
  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, etc. 
 

EXAMES: 2 exames por avaliación. No segundo exame pode entrar a materia 
do primeiro. 

           

      

          
     

          

     

          
     

         

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 
   
 NOTA DE COÑECEMENTOS:      
  Traballo 

diario:    

20 %      

  Exames: 80 %      
 

NOTA DE AVALIACIÓN: 

     

  Coñeceme
ntos: 

Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para valorar o 
traballo diario.   

  

RECUPERACIÓN: 

  un  
examen : 

Data aproximada: A semana seguinte á entrega de notas. 

    

NOTA 
FINAL: 

Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña recuperadas as 
avaliacións suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. No 
caso de non ter realizada a recuperación, a nota final será suspenso. Aplicarase a 
norma xeral de redondeo para a elaboración da nota final nos casos nos que sexa 
necesario.  Aproban os alumnos con media de 5, considerando que as 
avaliacións recuperadas contaranse como 5.  
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19.5 UNIDADES DIDÁCTICAS 

4.5.1. UNIDAD 0. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A ciencia e a información científica 

Descrición da unidade 
Nesta unidade abórdanse os contidos relacionados co primeiro bloque do currículo titulado 

«Procedementos de traballo», que, aínda sendo contidos que serán empregados en todas as 
unidades da materia como transversais, é de grande importancia realizar unha introdución destes. 
A unidade que se presenta antes do comezo do estudo do programa é unha introdución ao estudo 
da ciencia, é dicir, á cultura científica como unha continuación da que se iniciou en 3.º da ESO.   

A presente unidade comeza co desenvolvemento do método científico, comezando cun pouco de 
historia para situar como xurdiu, e continuando coas características do método e as etapas para a 

súa aplicación. É precisamente a última etapa deste método, a comunicación dos resultados (ou 
comunicación científica), a que dá pé ao resto da unidade. 

Descríbense así os diversos formatos nos que os científicos e as científicas comunicaron os seus 
resultados ao longo da historia. Faise un desenvolvemento das características das publicacións 
científicas. 

A unidade finaliza cos contidos relativos á divulgación científica, a súa historia, as súas 
características e a súa importancia como medio para que a cultura científica chegue á sociedade.  

Para rematar a unidade propóñense actividades dirixidas á comprensión e aplicación dos 
contidos tratados, así como a realización de tarefas que pretenden espertar a curiosidade 
científica e motivar o alumnado. 

Todos estes contidos deben ter como meta que os alumnos e as alumnas adquiran os seguintes 
coñecementos: 

-  O método científico. 

-  A comunicación científica. 

-  A divulgación científica. 

 

Temporalización 
A temporalización asignada a esta unidade será de catro sesións da primeira avaliación, que 
inclúen o seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 

 
2.  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. 

- Coñecer como se realizou a comunicación científica ao longo da historia. 

- Diferenciar os diferentes formatos das publicacións científicas. 

- Comprender a importancia da divulgación científica para difundir o coñecemento científico á 
sociedade. 

3.  CONTIDOS DA UNIDADE - CRITERIOS DE AVALIACIÓN - ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
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Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e  tecnoloxí a 

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

espírito emprendedor (CSEIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe avaliables  
CC 

    

-  O método científico:  
historia e 
características. 

-  As etapas do método 
científico. 

-  As publicacións 

científicas: historia e 
clasificación. 

-  A divulgación 
científica: historia e 
obxectivos. 

-  Formas de divulgar a 
ciencia. 

-  Uso de estratexias, 
baseadas no 
coñecemento científico, 

para realizar 
valoracións críticas de 
textos divulgativos. 

-  Comprensión de 
informacións, 
adquisición de 

vocabulario, uso da 
lingua como 
instrumento de 
comunicación, e 

mantemento dunha 
actitude favorable cara 
á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC. 

-  Uso de estratexias para 
tratar a información, 
convertela en 

coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e 
participación activa no 

propio proceso de 
aprendizaxe. 

-  Iniciativa e 
perseveranza á hora de 

  1.  Recoñecer a 
evolución do 

pensamento 
científico ao longo 
da historia e 
comprender as 

características do 
método científico. 

  1.1.  Coñece algúns fitos 
históricos na 

aparición do 
pensamento 
científico e recoñece 
as súas 
características. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer as etapas do 
método científico. 

  2.1.  Coñece as etapas que 

se deben realizar para 
obter un 
coñecemento 

científico e 
comprobar unha 
hipótese. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Coñecer as 
características da 
información científica. 

  3.1.  Coñece a evolución 
da comunicación 

científica ao longo da 
historia. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Recoñece os 

diferentes formatos 
das publicacións 
científicas (artigos, 

patentes de 
invención, libros, 
etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Valorar a importancia 
da divulgación 

científica na 
sociedade. 

  4.1.  Coñece os obxectivos 
da divulgación 

científica e valora a 
súa importancia para 
a sociedade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

CSC 

  4.2.  Coñece como e quen 
divulga a ciencia. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

CSC 

  5.  Utilizar estratexias 

para discernir a 
fiabilidade dunha 
información científica 
e realizar unha 

valoración crítica 
desta. 

  5.1.  Realiza unha 

valoración crítica 
dunha información 
con contido 
científico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 
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afrontar os problemas e 

de defender opinións.  
Desenvolvemento de 
actitudes de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

-  Obtención, elección, 

análise e organización e 
valoración de 
informacións de 
contidos científico 

utilizando 
representacións e 
modelos. 

-  Coñecemento e uso de 
materiais, técnicas e 
recursos expresivos. 

  6.  Comprender 

informacións, adquirir 
vocabulario sobre os 

contidos da unidade, 
expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 

e escrita e mostrar 
interese pola lectura 
de textos. 

  6.1.  Comprende os textos 

e as diferentes 
informacións 

presentadas ao longo 
da unidade, adquire 
vocabulario 
adecuado, expresa 

coñecementos e 
opinións de forma 
oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  7.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, desenvolver 
estratexias para tratar 

a información, 
convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 

contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 
unidade, e utiliza os 

recursos dixitais con 
interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora de 

afrontar os problemas 
e de defender 
opinións. Desenvolver 
actitudes de respecto e 

colaboración ao 
traballar en grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, 

acepta os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 

participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSEIEE 
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4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 

ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

Define e utiliza correctamente termos 
relacionados coa unidade, método 

científico, hipótese, leis científicas, 
teorías, sensacionalismo, empirismo, 
divulgación científica, etc. 

Elabora un texto para expoñelo na 
clase sobre os síntomas, causas e 
curación dalgunha enfermidade 
infecciosa. 

Redacta textos que comparan dúas 

situacións, informes breves acerca de 
enfermidades e explica diferenzas e 
aspectos en común. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utiliza con corrección a linguaxe oral 

para expresar os coñecementos 
adquiridos na unidade. 

Utiliza a linguaxe oral para adoptar e 
defender posturas argumentadas. 

Comprender o sentido estrito dos 
textos escritos e orais. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensiva dos 
textos propostos. 

Valora a importancia da lectura de 

libros de divulgación científica, 
noticias, etc., para a transmisión do 
coñecemento científico á sociedade. 

Competencia 

matemática e 
competencias 
básicas en ciencia 
e tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os elementos 

matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e 
codificación numérica, etc. 

Interpreta gráficos das diferenzas entre 

as publicacións científicas realizadas 
por diferentes países europeos. 

Extrae información de gráficas, datos 
e táboas para emitir opinións e obter 
conclusións. 

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

Coñece a importancia do método 

científico na comprobación de 
hipóteses e establecemento de leis e 
teorías. 

Valora o papel dos divulgadores e 
divulgadoras de ciencias como 

mediadores na transmisión do 
coñecemento científico á sociedade. 
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Competencia 
dixital. 

Manexar ferramentas dixitais para 
a construción de coñecemento. 

Visualiza o material complementario 

incluído na web 
www.anayaeducacion.es para reforzar 
e ampliar os contidos estudados. 

Busca información en fontes fiables 

para responder as actividades que 
requiren investigar determinados 
aspectos propostos na unidade. 

Competencia para 
aprender a 
aprender. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

Completa o mapa conceptual da 
unidade a partir dos coñecementos 
adquiridos. 

Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 

Elabora esquemas e resumos. 

Compara conceptos mediante a 
construción de táboas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Autoavalíase escribindo as ideas 

principais da unidade e realizando as 
actividades de peche. 

Competencias 
sociais e cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

Coopera cos compañeiros e as 

compañeiras na realización de 
actividades. 

Respecta as opinións expresadas polos 
compañeiros e compañeiras nos 
debates formulados nas actividades 
baixo o título «Opina». 

Recoñece a evolución do papel da 
muller no ámbito científico. 

Sentido de 
iniciativa e 

espírito 
emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Leva un caderno de apuntamentos 

aseado e coas actividades ao día, e 
consulta as dúbidas que se xeren. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións novas. 

Mostra iniciativa á hora de intervir nas 

actividades propostas e respecta as 
opinións alleas. 

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 estética e a limpeza de 

debuxos e esquemas que facilitan o 
estudo dos contidos da unidade. 
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4.5.2. UNIDAD 1. 

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
O coñecemento do universo 

Descrición da unidade 
Na presente unidade desenvólvese o estudo da estrutura e a orixe do universo e o dos 
desenvolvementos científicos e tecnolóxicos que xurdiron ao longo da historia para realizar a súa 
observación. 

Ao longo da unidade descríbense algúns modelos históricos do universo, así como o modelo 
actual de universo en expansión. 

Durante o desenvolvemento da unidade propóñense actividades para reforzar os contidos sobre o 
universo, así como aquelas nas que se solicita a opinión do alumnado, tanto de forma 
individualizada como colectiva a través dun debate. 

Para rematar a unidade formúlanse actividades dirixidas á comprensión e aplicación dos contidos 
tratados, así como a realización de tarefas que pretenden espertar a curiosidade científica e 
motivar o alumnado. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade preténdese que os alumnos e as alumnas 
adquiran os seguintes coñecementos: 

- Explicacións sobre a orixe e evolución do universo. 

- Principais avances científicos e tecnolóxicos que permitiron observar e explorar o espazo. 

- A estrutura do universo. 

- A orixe das estrelas, a súa evolución e o seu papel esencial como factorías de materia.  

- A teoría de Big-Bang e a teoría inflacionaria. 

- A busca de vida noutros planetas. 
 

Temporalización 
A temporalización asignada a esta unidade será de nove sesións da primeira avaliación, que inclúen o 
seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela. 
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer como evolucionou o coñecemento do universo ao longo da historia. 

- Describir quen foron os primeiros observadores do universo e as primeiras teorías sobre a súa 
orixe. 

- Xustificar a importancia de investigar o universo e tomar conciencia do noso lugar no cosmos. 

- Coñecer os corpos e enerxías que constitúen o universo e, máis concretamente, o sistema solar. 

- Describir os principais compoñentes do universo (materia ordinaria e escura e enerxía escura).  

- Explicar a teoría de Big-Bang e como se complementa coa teoría inflacionaria. 

- Explicar a orixe do sistema solar. 

- Describir as características do Sol, dos planetas, dos satélites e doutros corpos do sistema solar. 

- Explicar as características que debe ter un planeta para albergar vida. 

- Pensar na posibilidade de que haxa vida máis alá do noso planeta e avaliar o significado que 
tería para a Humanidade. 

- Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre os distintos corpos 
celestes. 

– Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos e 
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opinións de forma oral e escrita. 

 

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  tecnoloxí a 

(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 

    -  Explicacións sobre a 
orixe e evolución do 

universo. 

-  Principais avances 
científicos e 

tecnolóxicos que 
permitiron observar 
e explorar o espazo. 

-  Os principais 
compoñentes do 
universo. 

-  As galaxias e os 
tipos de galaxias. 

-  A orixe das estrelas e 
os tipos que hai. 

-  A evolución das 

estrelas e o seu papel 
esencial como 
factorías de materia. 

-  A teoría de Big-Bang 
e a inflacionaria. 

-  A orixe do sistema 

solar. 

-  Características que 
debe ter un planeta 

para albergar vida. 

-  Comprensión de 
informacións, 

adquisición de 
vocabulario, uso da 
lingua como 
instrumento de 

comunicación e 
mantemento dunha 
actitude favorable cara 
á lectura. 

  1.  Diferenciar as 
explicacións científicas 

relacionadas co 
universo, o sistema 
solar, a Terra, a orixe 
da vida e a evolución 

das especies daquelas 
baseadas en opinións 
ou crenzas. 

  1.1.  Describe as diferentes 
teorías acerca da 

orixe, evolución e 
final do universo, 
establecendo os 
argumentos que as 
sustentan. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Coñecer os feitos 
históricos máis relevantes 
no estudo do universo. 

  2.1.  Sinala os 
acontecementos 

científicos que foron 
fundamentais para o 
coñecemento actual 
que se ten do 
universo. 

CCL, 

CMCT 

CD 

  2.2.  Xustifica a 

importancia de 
investigar o universo.   

CCL, 

CMCT 

CD 

  3.  Coñecer as teorías que 

xurdiron ao longo da 
historia sobre a orixe do 

universo e en particular a 
teoría do Big-Bang. 

  3.1.  Recoñece a teoría do 

Big-Bang como 
explicación á orixe do 
universo. 

CCL, 

CMCT 

CD 

  4.  Describir a organización 

do universo e como se 
agrupan as estrelas e 
planetas. 

  4.1.  Establece a 

organización do 
universo coñecido, 
situando nel o sistema 
solar. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CCEC 

  4.2.  Determina, coa axuda 

de exemplos, os 
aspectos máis 
relevantes da Vía 
Láctea. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CCEC 
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-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC. 

-  Uso de estratexias 
para tratar a 

información, 
convertela en 
coñecemento propio 
e aplicala a distintos 

contextos, e 
participación activa 
no propio proceso de 
aprendizaxe. 

-  Iniciativa e 
perseveranza á hora 

de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións. 
Desenvolvemento de 

actitudes de respecto 
e colaboración ao 
traballar en grupo. 

-  Obtención, elección, 
análise e 
organización e 
valoración de 

informacións de 
contido científico 
utilizando 
representacións e 

modelos. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais, 

técnicas e recursos 
expresivos. 

  4.3.  Xustifica a existencia 

da materia escura para 
explicar a estrutura do 
universo. 

CCL, 

CMCT 

CD 

  5.  Sinalar que observacións 
poñen de manifesto a 
existencia dun burato. 

  5.1  Argumenta a 
existencia dos buratos 

negros describindo as 
súas principais 
características. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  6.  Distinguir as fases da 

evolución das estrelas e 
relacionalas coa xénese 
de elementos. 

  6.1.  Coñece as fases da 

evolución estelar e 
describe en cal delas 
se atopa o noso Sol. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  7.  Recoñecer a formación 
do sistema solar. 

  7.1.  Explica a formación 

do sistema solar 
describindo a súa 
estrutura e 

características 
principais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  8.  Indicar as condicións 

para a vida noutros 
planetas. 

  8.1.  Indica as condicións 

que debe reunir un 
planeta para que poida 
albergar vida. 

 

  9.  Comprender 

informacións, adquirir 
vocabulario sobre os 
contidos da unidade, 

expresar coñecementos e 
opinións de forma oral e 
escrita e mostrar interese 
pola lectura de textos. 

  9.1.  Comprende os textos 

e as diferentes 
informacións 
presentadas ao longo 

da unidade, adquire 
vocabulario sobre o 
universo e o Sistema 
Solar, expresa 

coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita e mostra 
interese pola lectura 
de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

10.  Coñecer e usar de forma 

responsable as TIC, 
desenvolver estratexias 
para tratar a información, 

convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participar de 

forma activa no propio 
proceso de aprendizaxe. 

10.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 
unidade, e utiliza os 

recursos dixitais con 
interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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11.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e 

de defender opinións. 
Desenvolver actitudes de 
respecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

11.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 

autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 

nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

12.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 

códigos e recursos 
artísticos na realización 
de creacións propias. 

12.1.  Realiza debuxos ou 
maquetas que 

representan modelos o 
máis parecidos 
posible á realidade. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CCEC 
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4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

Define e utiliza correctamente termos 
relacionados coa unidade como galaxia, 
cometa, planeta anano, asteroide, etc. 

Busca o significado de antimateria, etc. 

Utiliza correctamente a linguaxe escrita 

para redactar descricións de imaxes e 
diferenzas entre elas, así como os 
modelos do universo. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utiliza con corrección a linguaxe oral 
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 linguaxe oral 

para adoptar e defender posturas 
argumentadas. 

Comprender o sentido estrito 
dos textos escritos e orais. 

Realiza a lectura comprensiva dos textos 
propostos. 

Competencia 

matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os 

elementos matemáticos 
básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas 

xeométricas, criterios de 
medición e codificación 
numérica, etc. 

Realiza cálculos para determinar a 

velocidade á que orbita o telescopio 
Hubble arredor da Terra. 

Organiza a información utilizando 
procedementos matemáticos para 
comparar os planetas do sistema solar. 

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

arredor nosa e responder 
preguntas. 

Explica que evolución estelar terá o Sol, 
describe que sucede cando un cometa 
pasa preto do Sol, etc. 

Competencia 
dixital. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Visualiza os vídeos  
incluídos na web 

www.anayaeducacion.es para reforzar os 
contidos estudados. 

Busca información en fontes fiables para 
responder ás actividades que requiren 

investigar determinados aspectos sobre o 
universo. 

Competencia para 

Aprender a 
aprender. 

Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Completa o mapa conceptual da unidade 
a partir dos coñecementos adquiridos. 
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Xerar estratexias para 

aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Elabora esquemas e resumos. 

Compara conceptos mediante a 
construción de táboas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Autoavalíase escribindo as ideas 

principais da unidade e realizando as 
actividades de peche. 

Competencias 
sociais e cívicas. 

Aprender a comportarse desde 
o coñecemento dos distintos 
valores. 

Coopera cos compañeiros e compañeiras 
na realización de actividades. 

Valora a importancia do traballo dos 

astrónomos e as astrónomas que 
contribuíron ao coñecemento do 
universo. Valora a importancia de dedicar 
recursos á investigación espacial. 

Sentido de 
iniciativa e espírito 
emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Leva un caderno de apuntamentos aseado 
e coas actividades ao día, e consulta as 
dúbidas que se xeren. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de intervir nas 
actividades propostas e respecta as 
opinións alleas. 

Conciencia e 
expresións 
culturais. 

Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e das 
manifestacións de creatividade 

e mostrar gusto pola estética 
no ámbito cotián. 

Aprecia as fotografías do universo e 
valora os debuxos que nos permiten 
entender os fenómenos que acontecen 
nel. 

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

Realiza debuxos ou maquetas que 
representen modelos o máis parecidos 
posible á realidade.   

 
 

4.5.3. UNIDAD 2. 

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Tecnoloxía, recursos e ambiente 

Descrición da unidade 
Nesta unidade abórdase o uso dos recursos naturais que os seres humanos facemos a través da 
nosa actividade científica e tecnolóxica, que se incrementou ao longo da nosa historia. 

Analízanse as consecuencias do desenvolvemento tecnolóxico. Comézase polos beneficios que 

permitiron alcanzar un grao alto de benestar a unha parte da poboación humana, aínda que se 
lembra que existen importantes desigualdades neste aspecto. Despois pásase ás consecuencias 
negativas, é dicir aos impactos, puntualizando que estes acontecen como consecuencia dun uso 
irracional e desmedido dos recursos naturais, comezando co esgotamento dos recursos debido a 

unha sobreexplotación, continuando co problema da acumulación de residuos e finalizando coa 
contaminación do medio. 

Durante o desenvolvemento da unidade propóñense actividades nas que se persegue o obxectivo 
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de que o alumnado tome conciencia da situación de delicado equilibrio que existe entre o 
desenvolvemento tecnolóxico e a deterioración ambiental e desenvolva unha opinión crítica e o 
máis obxectiva posible ao respecto. 

Con outras das actividades preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran ou afiancen os 
seguintes coñecementos: 

- O concepto de actividade científico-tecnolóxica e a forma en que esta se desenvolve. 

- O tipo de recursos que utilizamos e a súa evolución ao longo da nosa historia. 

- Consecuencias do avance tecnolóxico: aumento de poboación, desigualdades e impactos. 

- As causas do esgotamento dos recursos naturais. 

- O problema da acumulación dos residuos e a súa xestión. 

- As diferentes formas nas que contaminamos o ambiente. 
 

Temporalización 
A temporalización asignada a esta unidade será de oito sesións da segunda avaliación, tanto para 
a súa exposición coma para a realización das tarefas que inclúe. 
 

 
2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer o concepto de desenvolvemento científico e tecnolóxico e a súa evolución ao longo da 
historia da humanidade. 

- Coñecer os principais tipos de recursos que utiliza o ser humano. 

- Identificar os beneficios que o desenvolvemento tecnolóxico supuxo para a humanidade. 

- Coñecer as consecuencias negativas do estilo de vida baseado no consumo desmedido que 
teñen as sociedades tecnolóxicas e comprender as desigualdades que hai respecto a este 
aspecto nas diferentes sociedades humanas. 

- Definir impacto ambiental e recoñecer os principais impactos (esgotamento de recursos, 

xeración de recursos e contaminación do medio) que xeran a sobreexplotación e o uso 
desmedido dos recursos naturais. 

- Interpretar a información sobre aspectos ambientais que aparece en diferentes tipos de 
representacións gráficas e extraer conclusións. 

- Tomar conciencia da realidade dos problemas ambientais relacionados co uso dos recursos, 
adquirir unha opinión argumentada ao respecto e identificar as medidas ou cambios no estilo 
de vida que son necesarios para unha xestión sostible dos recursos. 

- Utilizar diferentes TIC para investigar e adquirir datos concretos sobre algúns impactos 
ambientais ou sobre as súas posibles solucións. 

- Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos e 
opinións argumentadas, de forma oral e escrita. 

 

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 
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-  A actividade científica 

e tecnolóxica e a forma 
en que se desenvolve. 

-  Os recursos naturais 
que utilizamos. 

-  A utilización dos 
recursos ao longo da 
historia da humanidade. 

-  A contribución do 

desenvolvemento 
científico e tecnolóxico 
ao benestar humano. 

-  O aumento 
descontrolado da 
poboación, o estilo de 

vida consumista e as 
desigualdades sociais 
como factores que 
inflúen negativamente 

nas consecuencias do 
desenvolvemento 
tecnolóxico. 

-  Visión xeral dos 
impactos que xeran as 
sociedades humanas. 

-  A clasificación dos 
recursos naturais en 

función da súa 
capacidade de 
rexeneración. 

-  O concepto de 
sobreexplotación e as 
súas consecuencias: o 

esgotamento dos 
materiais vitais e a 
perda de biodiversidade 
e de espazos naturais. 

-  Os residuos: impactos 
xerados pola súa 

acumulación e xestión 
adecuada dos diferentes 
tipos de residuos para 
evitar os devanditos 
impactos. 

-  Os principais 

  1.  Relacionar a 

evolución da 
actividade tecnolóxica 

humana coa 
utilización dos 
diferentes tipos de 
recursos naturais. 

  1.1.  Describe a 

importancia do 
desenvolvemento 

tecnolóxico para o 
progreso da 
humanidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Recoñece os 

diferentes tipos de 
recursos naturais que 
utiliza o ser humano e 
clasifícaos en función 

de se poden ou non 
rexenerarse. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Relaciona o uso dos 

recursos naturais que o 
ser humano fixo 

durante as diferentes 
etapas da súa historia 
coa intensidade dos 
impactos producidos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Identificar as causas 

que provocan os 
principais problemas 
ambientais e os 

factores que os 
intensifican; así como 
predicir as súas 
consecuencias e 

propoñer solucións a 
estes. 

  2.1.  Relaciona os 

principais problemas 
ambientais coas 
causas que os 

orixinan, indicando as 
súas consecuencias. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Busca solucións que 

poidan poñerse en 
marcha para resolver 

os principais 
problemas ambientais.   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  3.  Valorar as graves 

implicacións sociais 
da sobreexplotación 
dos recursos naturais, 
a contaminación, a 

desertización, a perda 
de biodiversidade e o 
tratamento de 
residuos. 

  3.1.  Describe os impactos 

da sobreexplotación 
dos recursos naturais, 
desertización, 
tratamentos de 

residuos, perda de 
biodiversidade e 
propón solucións e 
actitudes persoais e 

colectivas para 
palialos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 
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contaminantes que 

produce a actividade 
humana e os seus 
efectos na saúde, nos 
ecosistemas e nos bens 
materiais. 

-  Principais 

consecuencias da 
contaminación do solo, 
da auga e do aire. 

-  Principios 
fundamentais da 
xestión sostible de 

recursos, residuos e 
contaminantes. 

-  Comprensión de 
informacións, 
adquisición de 
vocabulario, uso da 

lingua como 
instrumento de 
comunicación, e 
mantemento dunha 

actitude favorable cara 
á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC ao 
investigar sobre os 
recursos, os problemas 

ambientais e a xestión 
sostible do planeta. 

-  Uso de estratexias para 
tratar a información, 
convertela en 
coñecemento propio e 

aplicala a distintos 
contextos, e 
participación activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

-  Iniciativa e 

perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e 
de defender opinións. 
Desenvolvemento de 

actitudes de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

-  Experimentación: 

  3.2.  Comenta o problema 

ambiental e social das 
verteduras tóxicas, as 

verteduras nucleares e 
outros tipos de 
contaminación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  4.  Entender e interpretar 

a información contida 
en distintos tipos de 
representacións 
gráficas e extraer 
conclusións desta. 

  4.1.  Extrae e interpreta a 

información en 
diferentes tipos de 
representacións 
gráficas, establecendo 
conclusións. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC, 

CAA 

  5.  Comprender 

informacións, adquirir 
vocabulario sobre os 
contidos da unidade, 

expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostrar 

interese pola lectura 
de textos. 

  5.1.  Comprende os textos e 

as diferentes 
informacións 
presentadas ao longo 

da unidade, adquire 
vocabulario sobre o 
uso dos recursos e do 
ambiente, expresa 

coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostra 
interese pola lectura 
de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, desenvolver 

estratexias para tratar 
a información, 
convertela en 
coñecemento propio e 

aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  6.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 

unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con 
interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora de 
afrontar os problemas 
e de defender 

opinións. Desenvolver 
actitudes de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 

persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 

aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 
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obtención e elección de 

información a partir da 
selección e recollida de 
datos dun experimento. 

-  Coñecemento e uso de 
materiais, técnicas e 
recursos expresivos. 

  8.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 

artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

  8.1.  Realiza debuxos ou 

maquetas que 
representan modelos o 

máis parecidos posible 
á realidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 
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4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

Define e utiliza correctamente termos 
relacionados coa unidade como actividade 
tecnolóxica, recurso, impacto, 
sobreexplotación, residuo, contaminante, 
etc. 

Busca o significado de eutrofización, de 

obsolescencia programada, de capacidade 
de carga, etc. 

Utiliza con corrección a linguaxe escrita 

para expresar os coñecementos adquiridos 
sobre os impactos ambientais da actividade 
tecnolóxica humana. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utiliza con corrección a linguaxe oral para 
expresar os coñecementos adquiridos sobre 
os impactos ambientais da actividade 
tecnolóxica humana, mediante a resolución 

das distintas actividades que se piden na 
unidade. 

Utiliza con corrección a linguaxe oral para 
expresar as súas opinións sobre aspectos 

relacionados cos impactos ambientais 
naquelas actividades en que se solicita unha 
postura argumentada. 

Comprender o sentido estrito 
dos textos escritos e orais. 

Realiza a lectura comprensiva dos textos 
propostos. 

Competencia 
matemática e 

competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os 
elementos matemáticos 

básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas 
xeométricas, criterios de 

medición e codificación 
numérica, etc. 

Realiza cálculos para determinar a 
produción anual de cereais necesaria para 
sustentar unha poboación. 

Organiza a información utilizando 

procedementos matemáticos para extraer 
conclusións a partir de datos numéricos de 

táboas de poboación e consumo de 
recursos, de gráficos de sectores sobre 
composición de recursos ou sobre orixe dos 
contaminantes... 

Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 

comprender o que acontece a 
noso arredor e responder 
preguntas. 

Explica por que o CO2 se considera un 
contaminante se forma parte da 
composición atmosférica, decide formas 
adecuadas de xestión de residuos, etc. 
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Competencia 
dixital. 

Manexar ferramentas dixitais 

para a construción de 
coñecemento. 

Visualiza os vídeos  

incluídos na web www.anayaeducacion.es 
para reforzar os contidos estudados. 

Busca información en fontes fiables para 
responder as actividades que requiren 

investigar determinados aspectos sobre o 
uso dos recursos, os impactos e as súas 
solucións. 

Competencia 
para aprender a 
aprender. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Completa o mapa conceptual da unidade a 
partir dos coñecementos adquiridos. 

Xerar estratexias para 

aprender en distintos contextos 
de aprendizaxe. 

Elabora esquemas e resumos. 

Compara conceptos mediante a construción 
de táboas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Autoavalíase escribindo as ideas principais 

da unidade e realizando as actividades de 
peche. 

Competencias 
sociais e cívicas. 

Aprender a comportarse desde 
o coñecemento dos distintos 
valores. 

Coopera cos compañeiros e as compañeiras 
na realización de actividades. 

Valora a importancia do traballo dos que 

contribuíron ao desenvolvemento 
tecnolóxico do ser humano, así como dos 
que se preocupan por minimizar, evitar ou 

corrixir os impactos que xeramos 
deseñando tecnoloxías máis respectuosas co 
ambiente, elaborando figuras de protección 
legal do medio, etc. Valora a importancia de 

dedicar esforzos humanos e económicos á 
protección do medio. 

Sentido de 

iniciativa e 
espírito 
emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Leva un caderno de apuntamentos aseado e 

coas actividades ao día, e consulta as 
dúbidas que se xeren. 

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de intervir nas 
actividades propostas e respecta as opinións 
alleas. 

Conciencia e 
expresións 
culturais. 

Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e das 

manifestacións de 
creatividade, e mostrar gusto 
pola estética no ámbito cotián. 

Aprecia o valor estético e conceptual das 
fotografías e os debuxos que nos fan tomar 
conciencia sobre os problemas ambientais. 

Elaborar traballos e 

presentacións con sentido 
estético. 

Realiza debuxos ou maquetas que 

representen modelos o máis parecidos 
posible á realidade.   
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4.5.4. UNIDADE 3.   

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A enerxía e o desenvolvemento sostible 

Descrición da unidade 
Nesta unidade continúase co tratamento do bloque sobre os avances tecnolóxicos e o seu impacto 
ambiental, centrando a atención nestes puntos: o uso que facemos da enerxía, os problemas que 

isto xera e a maneira en que podemos xestionar os recursos naturais e modificar o noso estilo de 
vida de modo que poidamos alcanzar o desenvolvemento sostible. 

Na unidade faise un percorrido polas diferentes fontes de enerxía que utilizamos no pasado e 
utilizamos na actualidade. Faise especial mención a algunhas das de máis recente 

implementación, como o hidróxeno. 

Analízanse, así mesmo, os principais impactos que derivan do uso da enerxía , con maior 
protagonismo do cambio climático e os seus efectos a curto, medio e longo prazo. 

Finalízase o contido presentando o concepto de desenvolvemento sostible e analizando os 

principais esforzos políticos, sociais e tecnolóxicos que a humanidade tende a aplicar nos últimos 
tempos para preservar o planeta. 

Durante o desenvolvemento da unidade propóñense actividades nas que se persegue o obxectivo 
de que o alumnado tome conciencia da imperiosa necesidade de enerxía que ten o ser humano, 

dos graves problemas que presenta un uso irracional e pouco respectuoso da enerxía e das 
posibilidades reais que existen para xestionar adecuadamente este tipo de recurso e outros e 
alcanzar o desenvolvemento sostible. 

Con outras das actividades preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran ou afiancen os 

seguintes coñecementos: 

- As fontes de enerxía utilizadas no pasado e na actualidade e a súa clasificación. 

- As diferentes transformacións da enerxía que aplicamos para utilizala. 

- O aproveitamento do hidróxeno con fins enerxéticos e as súas promesas de futuro. 

- Os diferentes problemas económicos e ambientais derivados do uso da enerxía. 

- O problema do cambio climático e os seus efectos. 

– O concepto de desenvolvemento sostible e os modelos de xestión sostible do planeta. 

 

 

Temporalización 

A temporalización asignada a esta unidade será de seis sesións da segunda avaliación, tanto para 
a súa exposición coma para a realización das tarefas que inclúe. 
 

 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer a evolución do consumo enerxético humano. 

- Coñecer as principais fontes de enerxía e a súa clasificación. 

- Identificar as principais transformacións enerxéticas que nos permiten usar a enerxía, como a 
xeración de electricidade, de calor ou de movemento. 

- Descubrir as principais aplicacións do hidróxeno como fonte de enerxía alternativa aos 

combustibles fósiles nun futuro próximo, en especial mediante pilas de combustible. 



 

- 108 - 

- Determinar os principais problemas derivados do uso da enerxía; en especial o cambio 
climático e os seus efectos de todo tipo. 

- Coñecer o concepto de desenvolvemento sostible e os esforzos realizados polos diferentes 

organismos para levar a cabo unha adecuada xestión dos recursos do planeta para alcanzar este 
modelo de desenvolvemento. 

- Utilizar diferentes TIC para investigar e adquirir datos concretos sobre o uso da enerxía, sobre 
os problemas que xera e sobre as súas posibles solucións. 

- Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos e 
opinións argumentadas, de forma oral e escrita. 

 

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 historia do uso da 
enerxía. 

-  As principais fontes 
de enerxía que 
utilizamos e a súa 
clasificación. 

-  Principais 

transformacións da 
enerxía que nos 
permiten a súa 
aplicación 

(electricidade, calor 
e movemento). 

-  O hidróxeno como 
fonte de enerxía 
para o futuro. 

-  A pila de 
combustible de 
hidróxeno. 

-  Principais 
problemas 

derivados do uso da 
enerxía 
(rendibilidade, 
esgotamento, 

xeración de 
residuos e 

  1.  Coñecer as principais 

fontes de enerxía que 
o ser humano 

utilizou ao longo da 
súa historia, así como 
as transformacións 
enerxéticas que se 

levan a cabo para 
utilizala. 

  1.1.  Describe os cambios 

enerxéticos que tiveron 
lugar ao longo da historia da 
humanidade. 

CCL, 

CMCT 

CD 

  1.2.  Recoñece os diferentes tipos 

de fontes de enerxía 
clasifícalas en función de 
varios criterios (o carácter 

renovable, os impactos que 
xera...), contrastando as 
vantaxes e inconvenientes 
delas. 

CCL, 

CMCT 

CD 

  1.3.  Coñece as principais 

transformacións da enerxía 
(en electricidade, en calor e 
en movemento) que nos 

permiten utilizala nas nosas 
actividades. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA 

  2.  Coñecer as 

posibilidades do 
hidróxeno como 

fonte de enerxía do 
futuro, en especial a 
través das pilas de 
combustible, 

analizando as súas 
vantaxes e 

  2.1.  Coñece as diferentes vías de 

obtención do hidróxeno e 
compara os proles e contras 
de cada un deles. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA 
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contaminación). 

-  O cambio 
climático, as súas 

evidencias, as súas 
causas e os seus 
efectos. 

-  O modelo do 
desenvolvemento 
sostible. 

-  Principais acordos 
e iniciativas 

internacionais para 
lograr unha xestión 
sostible do planeta. 

-  Comprensión de 
informacións, 
adquisición de 

vocabulario, uso da 
lingua como 
instrumento de 
comunicación e 

mantemento dunha 
actitude favorable 
cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das 
TIC ao investigar 

sobre os recursos, 
os problemas 
ambientais e a 
xestión sostible do 
planeta. 

-  Uso de estratexias 

para tratar a 
información, 
convertela en 
coñecemento 

propio e aplicala a 
distintos contextos, 
e participación 
activa no propio 

proceso de 
aprendizaxe. 

-  Iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 

inconvenientes da 

súa aplicación en 
automoción e 
xeración de 
electricidade 
doméstica. 

  2.2.  Describe as principais 

formas de obtención de 
enerxía a partir do 

hidróxeno, en especial a pila 
de combustible, explicando 
o principio do seu 
funcionamento, 

considerando posibles 
aplicacións tecnolóxicas e 
destacando as vantaxes e 
desvantaxes que ofrece 
fronte a outros sistemas.   

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA 

  3.  Identificar a 

obtención e o uso da 
enerxía, en especial a 

partir dos 
combustibles fósiles, 
como causa de 
problemas 

ambientais e os 
factores que os 
intensifican; así 
como predicir as súas 

consecuencias e 
propoñer solucións a 
estes. 

  3.1.  Relaciona os problemas de 

esgotamento, xeración de 
residuos e contaminación 

cos procesos de obtención e 
uso da enerxía. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA, 

CSC 

  3.2.  Identifica as causas do 

cambio climático, analiza as 
súas probas e indica as súas 
consecuencias.   

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA, 

CSC 

  4.  Argumentar sobre a 
necesidade de 

alcanzar un modelo 
de xestión sostible do 
planeta e dos seus 
recursos. 

  4.1  Explica os fundamentos do 
desenvolvemento sostible. 

CCL, 

CMCT 

CAA, 

CSC 

  4.2.  Relaciona os principais 

tratados e protocolos 
internacionais encamiñados 

cara á eficiencia enerxética e 
o desenvolvemento das 
enerxías limpas, coa 
necesidade de evolucionar 

cara a un modelo de 
desenvolvemento sostible. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA, 

CSC 

  5.  Entender e 

interpretar a 
información contida 

en distintos tipos de 
representacións 
gráficas e extraer 
conclusións desta. 

  5.1.  Extrae e interpreta a 

información en diferentes 
tipos de representacións 

gráficas, establecendo 
conclusións. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CCEC, 

CAA 
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defender opinións. 

Desenvolvemento 
de actitudes de 
respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

-  Experimentación: 

obtención e 
elección de 
información a partir 
da selección e 

recollida de datos 
dun experimento. 

-  Coñecemento e uso 
de materiais, 
técnicas e recursos 
expresivos. 

  6.  Comprender 

informacións, 
adquirir vocabulario 

sobre os contidos da 
unidade, expresar 
coñecementos e 
opinións de forma 

oral e escrita, e 
mostrar interese pola 
lectura de textos. 

  6.1.  Comprende os textos e as 

diferentes informacións 
presentadas ao longo da 

unidade, adquire 
vocabulario sobre a enerxía, 
as súas fontes e os impactos 
que xera, así como o 

relacionado co modelo do 
desenvolvemento sostible, 
expresa coñecementos e 
opinións de forma oral e 

escrita, e mostra interese 
pola lectura de textos. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA 

  7.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 

TIC, desenvolver 
estratexias para tratar 
a información, 
convertela en 

coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e 
participar de forma 

activa no propio 
proceso de 
aprendizaxe. 

  7.1.  Obtén e organiza 
información, traballa co 

esquema da unidade e utiliza 
os recursos dixitais con 
interese e responsabilidade. CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA 

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 

de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións. 
Desenvolver 

actitudes de respecto 
e colaboración ao 
traballar en grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 

erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

  9.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

  9.1.  Realiza debuxos ou 

maquetas que representan 
modelos o máis parecidos 
posible á realidade. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CCEC 
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4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

Define e utiliza correctamente termos 
relacionados coa unidade como fonte 
de enerxía, eficiencia enerxética, pila 
de combustible, cambio climático, 
mercado de CO2, etc. 

Busca o significado de 

desenvolvemento sostible, dereitos de 
emisión, etc. 

Utiliza a linguaxe escrita para redactar 

descricións de imaxes e diferenzas 
entre elas, para expresar os 
coñecementos adquiridos sobre o uso 

da enerxía, os impactos que xera e os 
medios para alcanzar o 
desenvolvemento sostible, e para 
resolver outras actividades que se 
piden na unidade. 

Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 

Utiliza con corrección a linguaxe oral 
para expresar os coñecementos 
adquiridos sobre o uso da enerxía, os 

impactos que xera e os medios para 
alcanzar o desenvolvemento sostible, 
mediante a resolución das distintas 
actividades que se piden na unidade. 

Utiliza con corrección a linguaxe oral 

para expresar as súas opinións sobre 
aspectos relacionados co modelo 
enerxético sostible naquelas 

actividades en que se solicita unha 
postura argumentada. 

Comprender o sentido estrito dos 
textos escritos e orais. 

Realiza a lectura comprensiva dos 
textos propostos. 

Competencia 
matemática e 
competencias 

básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

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

proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e codificación 
numérica, etc. 

Realiza cálculos para determinar o 
consumo enerxético medio do ser 
humano ou as emisións de gases 

contaminantes asociadas ao consumo 
enerxético dun fogar medio. 

Organiza a información utilizando 
procedementos matemáticos para 

extraer conclusións a partir de datos 
numéricos en táboas ou en gráficos 
sobre uso de enerxía, quentamento 
global, aforro enerxético... 
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Manexar os coñecementos sobre 

ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas, comprender o que 
acontece a noso arredor e responder 
preguntas. 

Explica como se pode aplicar a 

tecnoloxía das pilas de combustible de 
hidróxeno á automoción, como 
funcionan os procedementos para a 
obtención e a transformación da 

enerxía, que relación existe entre o 
uso da enerxía e o cambio climático, 
etc. 

Competencia 
dixital. 

Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

Visualiza os recursos  
incluídos na web 
www.anayaeducacion.es para reforzar 
os contidos estudados. 

Busca información en fontes fiables 

para responder as actividades que 
requiren investigar determinados 
aspectos sobre o uso da enerxía, sobre 

o problema enerxético, sobre o 
cambio climático e sobre os medios 
para alcanzar o desenvolvemento 
sostible. 

Competencia 
para aprender a 
aprender. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa dos 
contidos. 

Completa o mapa conceptual da 
unidade a partir dos coñecementos 
adquiridos. 

Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe. 

Elabora esquemas e resumos. 

Compara conceptos mediante a 
construción de táboas. 

Avaliar a consecución de obxectivos 
de aprendizaxe. 

Autoavalíase escribindo as ideas 

principais da unidade e realizando as 
actividades de peche. 

Competencias 

sociais e 
cívicas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 

Coopera cos compañeiros e 

compañeiras na realización de 
actividades. 

Valora a importancia do traballo dos 
que desenvolven as fontes de enerxía 

que permiten un modelo enerxético 
máis sostible, así como dos 
organismos que traballan para facer 
posible o tránsito do modelo de 

desenvolvemento da sociedade cara a 
outro máis sostible. Valora a 
importancia de dedicar esforzos 
humanos e económicos á protección 
do medio. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 

Ser constante no traballo superando 
as dificultades. 

Leva un caderno de apuntamentos 
aseado e coas actividades ao día, e 
consulta as dúbidas que se xeren. 
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emprendedor. Mostrar iniciativa persoal para iniciar 
ou promover accións novas. 

Mostra iniciativa á hora de intervir nas 

actividades propostas e respecta as 
opinións alleas. 

Conciencia e 

expresións 
culturais. 

Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 
creatividade, e mostrar gusto pola 
estética no ámbito cotián. 

Aprecia o valor estético e conceptual 

das fotografías e os debuxos que 
explican os fundamentos do 
aproveitamento enerxético ou os que 
nos fan tomar conciencia sobre os 
problemas ambientais. 

Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 

Realiza debuxos ou maquetas que 
representen modelos sobre 
aproveitamento enerxético o máis 
reais posibles.   
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4.5.5. UNIDADE 4.   

1.PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os materiais e a sociedade 

Descrición da unidade 
Na presente unidade realízase un percorrido polos materiais que obtivemos da natureza e 
transformamos para fabricar todo aquilo que necesitamos para satisfacer as nosas necesidades e 
que contribuíron ao progreso humano ao longo da súa historia. 

Analizaremos as propiedades, as características, algúns dos métodos de obtención e algunhas das 
aplicacións dos principais materiais que se utilizan na actualidade (metálicos, non metálicos e 
doutras naturezas). No estudo incluiranse os novos materiais, en especial os relacionados coa 
nanotecnoloxía e as súas aplicacións. 

Así mesmo, comentaranse algúns dos problemas sociais e ambientais que derivan, de xeito 

específico, da obtención e uso dos novos materiais, facendo mención destacada daqueles 
conflitos relacionados cos chamados «materiais estratéxicos». 

Con outras das actividades preténdese que os alumnos e as alumnas adquiran ou afiancen os 
seguintes coñecementos: 

- O uso dos materiais ao longo da historia da humanidade e a súa influencia no 
desenvolvemento social, económico e cultural das diferentes sociedades. 

- Os materiais metálicos: as súas propiedades, as súas vantaxes e os seus inconvenientes, os seus 
métodos de obtención e os seus usos e aplicacións. Principais metais da civilización actual: o 
ferro e o aceiro, o aluminio e o titanio. 

- Os materiais non metálicos que se utilizan na civilización actual: o grafito, a madeira e os seus 

derivados e os polímeros (principalmente os plásticos). Propiedades, obtención, usos e 
aplicacións de cada un deles. 

- Obtención, usos e aplicacións das cerámicas, do vidro e dos materiais compostos. 

- O concepto de nanotecnoloxía e de materiais nanotecnolóxicos. Solucións nanotecnolóxicas 
presentes e futuras; o grafeno e as nanomáquinas. 

- Os problemas ambientais e sociais relacionados coa obtención e uso dos materiais actuais.  

 

Temporalización 

A temporalización asignada a esta unidade será de oito sesións da segunda avaliación, tanto para 

a súa exposición coma para a realización das tarefas que inclúe. 
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer as diferentes idades que se estableceron na historia da humanidade en función dos 
materiais predominantes ou dominantes en cada momento. 

- Coñecer os métodos de obtención, os usos e as aplicacións dos principais materiais metálicos 
que se utilizan na actualidade. 

- Coñecer os métodos de obtención, os usos e as aplicacións dos principais materiais non 
metálicos que se utilizan na actualidade. 

- Coñecer os métodos de obtención, os usos e as aplicacións dos materiais cerámicos, do vidro e 
dos materiais compostos ou «composites». 

- Descubrir o concepto de nanotecnoloxía e a xeración de novos materiais e coñecer as 
aplicacións presentes e futuras destes novos materiais. 

- Tomar conciencia dos problemas ambientais e sociais relacionados co uso dos novos materiais, 
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adquirir unha opinión argumentada ao respecto e identificar as medidas ou cambios que serían 
necesarios para evitar os devanditos problemas. 

- Utilizar diferentes TIC para investigar e adquirir datos concretos sobre os procesos de 
obtención e as aplicacións dalgúns materiais. 

– Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos e 
opinións argumentadas, de forma oral e escrita. 

 

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  tecnoloxí a 

(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 uso dos materiais a 

través da historia da 
humanidade. 

-  Os materiais 
metálicos: vantaxes, 

inconvenientes, 
métodos de obtención 
e aplicacións (ferro e 
aceiro, aluminio e 
titanio). 

-  Os materiais non 

metálicos: vantaxes, 
inconvenientes, 
métodos de obtención 
e aplicacións (grafito, 
madeira e polímeros). 

-  As cerámicas, o vidro e 

os materiais 
compostos:  vantaxes, 
inconvenientes, 
métodos de obtención 
e aplicacións. 

-  A nanotecnoloxía e os 

nanomateriais (o 
grafeno e as súas 
aplicacións presentes e 
futuras). 

-  Os problemas sociais e 
ambientais derivados 

da obtención e o uso 
dos materiais actuais. 

  1.  Relacionar o progreso 

humano co 
descubrimento das 

propiedades de certos 
materiais que 
permiten a súa 
transformación e 

aplicacións 
tecnolóxicas. 

  1.1.  Realiza estudos 

sinxelos e presenta 
conclusións sobre 

aspectos relacionados 
cos materiais e a súa 
influencia no 
desenvolvemento da 
humanidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Analiza as propiedades 

dos materiais cuxo 
descubrimento supuxo 

grandes cambios nas 
sociedades e o 
desenvolvemento de 
novas actividades 
humanas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Coñecer os principais 

materiais que se 
utilizan na sociedade 
actual, os seus 

métodos de obtención 
e as súas aplicacións 
en diversos campos 
das actividades 

humanas como a 
comunicación, o 
transporte, a 
alimentación, a 

construción, a 
medicina... 

  2.1.  Describe as 

propiedades dos 
diferentes materiais que 
se utilizan na 

actualidade e 
relaciónaas coas súas 
aplicacións en diversos 
campos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Describe o proceso de 

obtención de diferentes 
materiais, valorando o 
seu custo económico, 

ambiental e a 
conveniencia da súa 
reciclaxe. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  Comprensión de 

informacións, 
adquisición de 
vocabulario, uso da 
lingua como 

instrumento de 
comunicación, e 
mantemento dunha 
actitude favorable cara 
á lectura. 

-  Coñecemento e uso 

responsable das TIC ao 
investigar sobre os 
materiais, os seus 
métodos de obtención, 

as súas propiedades, as 
súas vantaxes e 
inconvenientes, as súas 
aplicacións e os 

problemas derivados 
da súa obtención e a 
súa aplicación. 

-  Uso de estratexias para 
tratar a información, 
convertela en 

coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e 
participación activa no 

propio proceso de 
aprendizaxe. 

-  Iniciativa e 
perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e 
de defender opinións. 

Desenvolvemento de 
actitudes de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

-  Experimentación: 
obtención e elección de 

información a partir da 
selección e recollida de 
datos dun experimento. 

  2.3.  Analiza os efectos da 

alteración sobre os 
materiais, o custo 

económico que supón e 
os métodos para 
protexelos.   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.4.  Define o concepto de 

nanotecnoloxía e 
describe as aplicacións 
presentes e futuras dos 

nanomateriais e as 
nanomáquinas en 
diferentes campos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Tomar conciencia das 
posibles repercusións 

ambientais 
relacionadas coa 
obtención e o control 
dos novos materiais. 

  3.1.  Relaciona conflitos 
entre pobos e outros 

problemas sociais e 
económicos coa 
explotación de 
determinados materiais 
chamados estratéxicos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

  3.2.  Comprende os 

impactos derivados da 
explotación e uso dos 
materiais actuais e 
xustifica a necesidade 

do aforro, a 
reutilización e o 
reciclado dos 
devanditos materiais en 

termos económicos e 
ambientais. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

  4.  Entender e interpretar 

a información contida 
en distintos tipos de 

representacións 
gráficas e extraer 
conclusións desta. 

  4.1.  Extrae e interpreta a 

información en 
diferentes tipos de 

representacións 
gráficas, establecendo 
conclusións. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC, 

CAA 
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-  Coñecemento e uso de 

materiais, técnicas e 
recursos expresivos. 

  5.  Comprender 

informacións, adquirir 
vocabulario sobre os 

contidos da unidade, 
expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 

e escrita, e mostrar 
interese pola lectura 
de textos. 

  5.1.  Comprende os textos e 

as diferentes 
informacións 

presentadas ao longo da 
unidade, adquire 
vocabulario sobre os 
materiais, os seus 

métodos de obtención, 
as súas aplicacións e os 
seus impactos, expresa 
coñecementos e 

opinións de forma oral 
e escrita, e mostra 
interese pola lectura de 
textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSIEE 

  6.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, desenvolver 
estratexias para tratar 

a información, 
convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 

contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  6.1.  Obtén e organiza 

información, traballa co 
esquema da unidade e 
utiliza os recursos 

dixitais con interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora de 
afrontar os problemas 
e de defender 
opinións. Desenvolver 

actitudes de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 

recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

  8.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 

artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

  8.1.  Realiza debuxos ou 

maquetas que 
representan modelos o 

máis parecidos posible 
á realidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 
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4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 

para elaborar textos 
escritos e orais. 

Define e utiliza correctamente termos 
relacionados coa unidade como aliaxe, 
arrabio, siderurxia, corrosión, polímero, 
plástico, composite, nanotecnoloxía, 
coltán, etc. 

Utiliza o vocabulario na redacción de 

textos para describir procesos de obtención, 
impactos ambientais ou sociais ou 

evolución de obxectos ao longo da historia 
e para expresarse con corrección naquelas 
actividades en que se solicita unha postura 
argumentada. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utiliza con corrección a linguaxe oral para 
expresar os coñecementos adquiridos sobre 
os materiais, as súas aplicacións e os 
impactos derivados do seu uso. 

Utiliza con corrección a linguaxe oral para 

adoptar e defender unha postura 
argumentada. 

Comprender o sentido 
estrito dos textos escritos 
e orais. 

Realiza a lectura comprensiva dos textos 
propostos. 

Competencia 

matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os 

elementos matemáticos 
básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas 

xeométricas, criterios de 
medición e codificación 
numérica, etc. 

Realiza cálculos para comparar o tamaño 
de obxectos de dimensións nanométricas. 

Organiza a información utilizando 

procedementos matemáticos para extraer 
conclusións a partir de datos numéricos 

relacionados coas propiedades dos 
materiais. 

Manexar os 
coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 

comprender o que 
acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

Decide que materiais son máis idóneos 
para determinadas aplicacións en función 
das súas propiedades. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas 

dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

Visualiza os recursos  

incluídos na web www.anayaeducacion.es 
para reforzar os contidos estudados. 

Busca información en fontes fiables para 
responder as actividades que requiren 

investigar determinados aspectos sobre os 
materiais actuais. 
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Competencia para 
aprender a aprender. 

Desenvolver estratexias 

que favorezan a 
comprensión rigorosa dos 
contidos. 

Completa o mapa conceptual da unidade a 
partir dos coñecementos adquiridos. 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Elabora esquemas e resumos. 

Compara conceptos mediante a construción 
de táboas. 

Avaliar a consecución de 

obxectivos de 
aprendizaxe. 

Autoavalíase escribindo as ideas principais 

da unidade e realizando as actividades de 
peche. 

Competencias sociais 
e cívicas. 

Aprender a comportarse 

desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Coopera cos compañeiros e compañeiras na 
realización de actividades. 

Valora a importancia do traballo dos que 

desenvolveron novos materiais que 
contribuíron ao desenvolvemento 

tecnolóxico do ser humano e en último 
termo ao noso benestar e critica e condena 
o uso deses materiais e esa tecnoloxía con 
fins bélicos ou prexudiciais para o ser 
humano. 

Valora a importancia de dedicar esforzos de 

todo tipo á protección do medio e dos 
dereitos humanos. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Leva un caderno de apuntamentos aseado e 
coas actividades ao día, e consulta as 
dúbidas que se xeren. 

Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

Mostra iniciativa á hora de intervir nas 
actividades propostas e respecta as 
opinións alleas. 
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4.5.6. UNIDADE 5.   

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
As enfermidades e os problemas sanitarios 

Descrición da unidade 
Nesta unidade e na seguinte abórdanse os contidos relacionados co bloque do currículo 
«Calidade de vida». Os conceptos previos que os nosos estudantes poden ter sobre esta materia 

adquiríronse en terceiro de ESO. 

A presente unidade estrutúrase en dous ámbitos complementarios. Un desenvolve os contidos 
que teñen que ver co concepto de saúde (os factores determinantes, a clasificación de 
enfermidades, os axentes infecciosos, etc.). O segundo, que describe as enfermidades ao longo 

da historia desde as primeiras coñecidas (polos restos humanos, probas de ADN e anomalías 
óseas) ata as que teñen maior incidencia na sociedade actual (cancro, diabete, enfermidades 
cardiovasculares, enfermidades mentais, etc.) e nos países de ingreso baixo. 

Ao longo da unidade propóñense actividades para reforzar os contidos sobre a saúde e os seus 

determinantes, a enfermidade, os tipos de enfermidades e os axentes infecciosos; ademais, 
formúlanse outras nas que se solicita a opinión do alumnado, tanto de forma individualizada 
como colectiva a través dun debate. 

Para rematar a unidade propóñense actividades dirixidas á comprensión e aplicación dos 

contidos tratados, así como a realización de tarefas que pretenden espertar a curiosidade 
científica e motivar o alumnado. 

Todos estes contidos deben ter como meta que os alumnos e as alumnas adquiran os seguintes 
coñecementos: 

-  A saúde e a enfermidade. 

-  Os tipos de enfermidades. 

-  Os axentes infecciosos. 

-  A transmisión e o desenvolvemento das enfermidades infecciosas. 

-  Algunhas das enfermidades que acompañaron o ser humano desde a súa orixe. 

-  Algunhas das enfermidades que afectan a sociedade actual. 

 

Temporalización 

A temporalización asignada a esta unidade será de seis sesións da terceira avaliación, que inclúen 

o seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.  
 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender os conceptos relacionados coa saúde e a enfermidade. 

- Diferenciar os tipos de enfermidades. 

- Coñecer as enfermidades infecciosas máis importantes producidas por bacterias, virus, fungos 
e protozoos. 

- Describir as características dos axentes infecciosos. 

- Estudar as enfermidades que acompañaron o ser humano desde a súa orixe. 

- Coñecer as principais características das enfermidades que afectan a sociedade actual: o cancro, 
a diabete, enfermidades cardiovasculares, enfermidades mentais,. 
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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  tecnoloxí a 

(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 concepto de saúde 

segundo a OMS 
(Organización Mundial da 
Saúde). 

-  Factores que determinan a 
saúde. 

-  Concepto de enfermidade e 

a forma na que esta se 
manifesta. 

-  A clasificación das 
enfermidades segundo as 
causas que as orixinan e 
segundo o seu impacto e 
distribución na poboación. 

-  Principais enfermidades non 
infecciosas. 

-  As enfermidades infecciosas: 

fases dunha enfermidade 
infecciosas, as vías de 
transmisión. 

-  Os axentes infecciosos. 

-  Principais enfermidades 
infecciosas. 

-  As enfermidades máis 
antigas. 

-  As principais pandemias da 
historia. 

-  O Ébola; unha pandemia 
actual. 

- O cancro. 

-  A diabete. 

-  As enfermidades 
cardiovasculares. 

-  As enfermidades mentais. 

-  Outras enfermidades actuais 
(a obesidade e a sida). 

-  Enfermidades actuais nos 

  1.  Recoñecer que 

a saúde non é 
soamente a 
ausencia de 
enfermidade. 

  1.1.  Comprende a 

definición de saúde 
segundo a OMS. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Comprender os 

conceptos de 
determinante da 
saúde e 

enfermidade e 
coñecer os tipos de 
enfermidades. 

  2.1.  Comprende os 

conceptos de 
determinante da 
saúde e enfermidade, 

diferencia as 
enfermidades 
infecciosas e as non 
infecciosas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Coñece as vías de 
transmisión das 

enfermidades 
infecciosas e as fases 
polas que pasan estas 
enfermidades.   

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Describir as 

características dos 
axentes que 
causan as 
enfermidades 

infecciosas e 
algunhas medidas 
de prevención do 
contaxio. 

  3.1.  Describe as 

características dos 
axentes que causan 
as enfermidades 
infecciosas e 

algunhas medidas de 
prevención do 
contaxio. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Coñecer as 
enfermidades 

infecciosas máis 
importantes 
producidas por 
bacterias, virus, 

protozoos e 
fungos. 

  4.1.  Coñece e enumera as 
enfermidades 

infecciosas máis 
importantes 
producidas por 
bacterias, virus, 

protozoos e fungos, 
identificando os 
posibles medios de 
contaxio. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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países de baixo ingreso. 

-  Comprensión de 
informacións, adquisición de 

vocabulario, uso da lingua 
como instrumento de 
comunicación e mantemento 
dunha actitude favorable 
cara á lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC. 

-  Uso de estratexias para tratar 

a información, convertela en 
coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e participación 

activa no propio proceso de 
aprendizaxe. 

-  Iniciativa e perseveranza á 
hora de afrontar os 
problemas e de defender 
opinións.  Desenvolvemento 

de actitudes de respecto e 
colaboración ao traballar en 
grupo. 

-  Obtención, elección, análise 
e organización e valoración 
de informacións de contidos 

científico utilizando 
representacións e modelos. 

-  Coñecemento e uso de 
materiais, técnicas e recursos 
expresivos. 

  5.  Estudar a 

enfermidade ao 
longo da historia. 

  5.1  Identifica algunhas 

das enfermidades 
máis antigas e as 

principais pandemias 
da historia. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 

  6.  Coñecer as 

principais 
características do 
cancro, a diabete, 
as enfermidades 

cardiovasculares, 
as enfermidades 
mentais, etc., e a 
importancia das 

revisións 
preventivas. 

  6.1.  Coñece as principais 

características do 
cancro, a diabete, as 
enfermidades 
cardiovasculares, as 

enfermidades 
mentais, etc., e a 
importancia das 
revisións preventivas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC 

7.  Comprender 

informacións, 
adquirir 
vocabulario sobre 

os contidos da 
unidade, expresar 
coñecementos e 
opinións de forma 

oral e escrita, e 
mostrar interese 
pola lectura de 
textos. 

7.1.  Comprende os textos e 

as diferentes 
informacións 
presentadas ao longo 

da unidade, adquire 
vocabulario sobre a 
saúde e a 
enfermidade, expresa 

coñecementos e 
opinións de forma 
oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8 Coñecer e usar de 

forma responsable 
as TIC, 
desenvolver 

estratexias para 
tratar a 
información, 
convertela en 

coñecemento 
propio e aplicala a 
distintos 
contextos, e 

participar de 
forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

  8.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 
unidade e utiliza os 

recursos dixitais con 
interese e 
responsabilidade. CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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  9 Mostrar iniciativa e 

perseveranza á 
hora de afrontar os 

problemas e de 
defender opinións. 
Desenvolver 
actitudes de 

respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

  9.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, 
acepta os erros ao 

autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 

nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

10.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 

códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

10.1.  Realiza debuxos ou 
maquetas que 

representan modelos 
o máis parecidos 
posible á realidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CCEC 



 

- 124 - 

4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 
en 
comunicación 
lingüística. 

Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 

para elaborar textos escritos e 
orais. 

Define e utiliza correctamente termos 
relacionados coa unidade, como saúde, tumor, 
diabete, arterioesclerose, estrés e obesidade. 

Elabora un texto para expoñelo na clase sobre 

os síntomas, causas e curación dalgunha 
enfermidade infecciosa. 

Redacta textos que comparan dúas situacións, 
informes breves acerca de enfermidades e 
explica diferenzas e aspectos en común. 

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utiliza con corrección a linguaxe adquirida na 
exposición oral sobre os síntomas, causas e 
curación dalgunha enfermidade infecciosa. 

Comprender o sentido estrito 
dos textos escritos e orais. 

Manter unha actitude 
favorable cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensiva dos textos 
propostos. 

Competencia 

matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía. 

Coñecer e utilizar os 

elementos matemáticos 
básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, 
proporcións, formas 

xeométricas, criterios de 
medición e codificación 
numérica, etc. 

Interpreta gráficos das diferenzas entre os 

países de ingreso alto e os de ingreso baixo con 
respecto ás causas de morte. 

Extrae información de gráficas sobre as dez 
enfermidades contaxiosas máis letais no mundo 
e nos países de alto ingreso. 

Realiza cálculos de porcentaxes. 

Desenvolver e promover 

hábitos de vida saudable en 
canto á alimentación e ao 
exercicio físico. 

Identifica diferentes medidas de profilaxe. 

Busca información sobre algunhas medidas 

preventivas para evitar o contaxio de 
enfermidades infecciosas. 

Descobre como se pode loitar contra algúns 

axentes que producen enfermidades, como, por 
exemplo, o virus do Zika. 

Valora a importancia da hixiene á hora de tomar 
alimentos crus. 

Xerar criterios persoais sobre 
a visión social da estética do 
corpo humano fronte ao seu 
coidado saudable. 

Recoñece que un dos determinantes da saúde 
son os estilos de vida, que inclúe a 
alimentación, a hixiene, o exercicio físico, etc. 

Coñece que a obesidade é un factor de risco 
para moitas enfermidades. 
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Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

Coñece os tratamentos que se daba aos 

enfermos dalgunhas enfermidades na 
antigüidade e valora como evolucionou este 
tratamento na actualidade. 

Recoñece a importancia das vacinas na 
erradicación de moitas enfermidades. 

Competencia 
dixital. 

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

Visualiza o material complementario 
incluído na web www.anayaeducacion.es para 
reforzar e ampliar os contidos estudados. 

Busca información en fontes fiables para 

responder as actividades que requiren investigar 
determinados aspectos propostos na unidade. 

Competencia 
para aprender 
a aprender. 

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Completa o mapa conceptual da unidade a 
partir dos coñecementos adquiridos. 

Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

Elabora esquemas e resumos. 

Compara conceptos mediante a construción de 
táboas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Autoavalíase escribindo as ideas principais da 
unidade e realizando as actividades de peche. 

Competencias 
sociais e 
cívicas. 

Recoñecer riqueza na 

diversidade de opinións e 
ideas. 

Aprender a comportarse 

desde o coñecemento dos 
distintos valores. 

Coopera cos compañeiros e compañeiras na 
realización de actividades. 

Respecta as opinións expresadas polos 

compañeiros e compañeiras no debate sobre o 
papel que teñen os medios de comunicación na 
toma de decisións políticas ou sanitarias. 

Recoñece a diferenzas sanitarios entre os países 
de ingreso alto e os de ingreso baixo. 

Sentido de 
iniciativa e 

espírito 
emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Leva un caderno de apuntamentos aseado e 
coas actividades ao día, e consulta as dúbidas 
que se xeren. 

Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

Mostra iniciativa á hora de intervir nas 
actividades propostas e respecta as opinións 
alleas. 
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4.5.7.UNIDADE 6.    

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Conservación da saúde e calidade de vida 

Descrición da unidade 
Nesta unidade iníciase co estudo dos mecanismos de defensa do noso organismo para loitar 
contra os patóxenos, é dicir, descríbese o sistema inmunitario e as células responsables da nosa 

defensa. Desenvólvese o concepto de inmunidade e os seus tipos relacionándoa co tipo de 
resposta que produce cada un destes tipos. 

A continuación, descríbense unha serie de fitos destacados na evolución histórica da medicina e 
do tratamento de enfermidades. Explícanse os medios máis importantes que achega a medicina 
fronte aos patóxenos: as vacinas, os soros e algúns tipos de medicamentos, como os antibióticos. 

Complétanse cunha descrición das técnicas de diagnóstico máis habitualmente utilizadas na 
actualidade, cuxos nomes son familiares a todos os pacientes. 

Para rematar, faise fincapé na importancia da prevención e dos estilos de vida saudables que se 
poden adoptar para previr a aparición de enfermidades. 

Ao longo da unidade propóñense actividades para reforzar os contidos sobre o sistema 
inmunitario, a inmunidade, a resposta inflamatoria e a resposta inmunitaria, as técnicas de 

diagnóstico, as vacinas e os estilos de vida saudables; ademais, formúlanse outras nas que se 
solicita a opinión do alumnado, tanto de forma individualizada como colectiva a través dun 
debate. 

Para rematar a unidade propóñense actividades dirixidas á comprensión e aplicación dos 
contidos tratados, así como a realización de tarefas que pretenden espertar a curiosidade 
científica e motivar o alumnado. 

Todos estes contidos deben ter como meta que os alumnos e as alumnas adquiran os seguintes 
coñecementos: 

-  As defensas do noso organismo. 

-  A inmunidade inespecífica. A resposta inflamatoria. 

-  A inmunidade específica. A resposta inmunitaria. 

-  As vacinas e os antibióticos. 

-  As técnicas de diagnóstico. 

-  Os hábitos saudables. 

 

Temporalización 
A temporalización asignada a esta unidade será de catro sesións da terceira avaliación, que 
inclúen o seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.  

 
 

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer como se defende o noso organismo fronte aos patóxenos. 

- Describir os comezos da medicina e explicar algúns dos acontecementos máis importantes no 
seu desenvolvemento histórico. 

- Recoñecer a importancia da medicina na curación e prevención de enfermidades. 

- Explicar a importancia e actuación das vacinas. 

- Interpretar o concepto de diagnóstico. 

- Avaliar a importancia dos hábitos de vida saudables como prevención de enfermidades. 
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– Tomar conciencia do problema social e humano que supón o consumo de drogas. 

 

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 

    

-  O sistema inmunitario e 
a inmunidade. 

-  As células responsables 
da nosa defensa. 

-  A inmunidade 

inespecífica. A resposta 
inflamatoria. 

-  A inmunidade 
específica. A resposta 
inmunitaria. 

-  A curación de 
enfermidades ao longo 
da historia. 

-  Os grandes avances na 
medicina do século XX. 

As vacinas e os 
antibióticos. 

-  A prevención e a 
curación de 
enfermidades no século 
XXI. 

-  As técnicas de 
diagnóstico ao longo da 
historia. 

-  As técnicas de 
diagnóstico do século xx. 

-  As técnicas de 

diagnóstico na 
actualidade. 

-  Os hábitos saudables. 

-  A drogadicción. 

-  Comprensión de 
informacións, 

  1.  Coñecer os 

mecanismos de 
defensa do 
organismo fronte 
aos patóxenos. 

  1.1.  Describe o sistema 

inmunitario e a 
función que realiza. 

CCL, 

CMCT 

CD 

  1.2.  Coñece as barreiras 
defensivas do 
organismo. 

CCL, 

CMCT 

CD 

  2.  Describir os conceptos 

de inmunidade 
inespecífica e 
inmunidade 
específica. 

  2.1.  Diferenza entre 

inmunidade 
inespecífica e 
específica. 

CCL, 

CMCT 

CD 

  2.2.  Coñece os que levan a 

cabo a resposta 
inmunitaria.   

CCL, 

CMCT 

CD 

  3.  Estudar a explicación 

e tratamento da 
enfermidade que se 

fixo ao longo da 
historia. 

  3.1.  Identifica algúns dos 

métodos curativos que 
utilizaban as antigas 
civilizacións. 

CCL, 

CMCT 

CD 

  4.  Explicar como 
actúa unha vacina. 

  4.1.  Explica como actúa 
unha vacina. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA 

  5.  Recoñecer a 

importancia dos 
antibióticos e, en 
especial, o 
descubrimento da 
penicilina. 

  5.1  Recoñece a 

importancia dos 
antibióticos na 
curación de 
enfermidades causadas 

por bacterias e a 
repercusión social que 
tivo o descubrimento 
da penicilina. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CSC 
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adquisición de 

vocabulario, uso da 
lingua como 
instrumento de 
comunicación, e 

mantemento dunha 
actitude favorable cara á 
lectura. 

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC. 

-  Uso de estratexias para 
tratar a información, 
convertela en 

coñecemento propio e 
aplicala a distintos 
contextos, e 
participación activa no 

propio proceso de 
aprendizaxe. 

-  Iniciativa e 
perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e 
de defender opinións.  

Desenvolvemento de 
actitudes de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

-  Obtención, elección, 
análise e organización e 

valoración de 
informacións de 
contidos científico 
utilizando 

representacións e 
modelos. 

-  Coñecemento e uso de 
materiais, técnicas e 
recursos expresivos. 

  5.2.  Coñece o perigo de 

crear resistencia aos 
fármacos. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CSC 

  6.  Analizar os 

tratamentos contra o 
cancro. 

  6.1  Analiza os avances da 
medicina na loita 
contra o cancro e 
establece as 
principais liñas de 
actuación para previr 
a enfermidade. 

CCL, 

CMCT

, 

CD 

  7.  Coñecer algunhas 
técnicas de 
diagnóstico actuais. 

  7.1.  Coñece algunhas 
técnicas de 
diagnóstico actuais. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA 

  8.  Recoñecer que os 

estilos de vida 
contribúen á extensión 
de determinadas 

enfermidades (cancro, 
enfermidades 
cardiovasculares, 
etc.). 

  8.1.  Recoñece estilos de 
vida que contribúen á 
extensión de 
determinadas 
enfermidades. 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CSC 

  8.2.  Xustifica os principais 
efectos que sobre o 
organismo teñen os 
diferentes tipos de 
drogas e o perigo que 
leva consigo o seu 
consumo. 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CSC 

  8.3.  Establece a relación 
entre alimentación e 
saúde, describindo o 
que se considera 
unha dieta sa. 

CCL, 

CMCT

, 

CD 
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  9.  Comprender 

informacións, adquirir 
vocabulario sobre os 

contidos da unidade, 
expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 

e escrita, e mostrar 
interese pola lectura 
de textos. 

  9.1.  Comprende os textos e 

as diferentes 
informacións 

presentadas ao longo 
da unidade, adquire 
vocabulario sobre a 
saúde e a enfermidade, 

expresa coñecementos 
e opinións de forma 
oral e escrita, e mostra 
interese pola lectura 
de textos. 

CCL, 

CMCT 

CD 

10.  Coñecer e usar de 

forma responsable as 
TIC, desenvolver 

estratexias para tratar 
a información, 
convertela en 
coñecemento propio e 

aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe. 

10.1.  Obtén e organiza 

información, traballa 
co esquema da 

unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con 
interese e 
responsabilidade. 

CCL, 

CMCT 

CD, 

CAA 

11.  Mostrar iniciativa e 

perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións. 

Desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

11.1.  Mostra unha actitude 

emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 

de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CSC, 

CSIEE 

12.  Utilizar diversos 

materiais, técnicas, 
códigos e recursos 

artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

12.1.  Realiza debuxos ou 

maquetas que 
representan modelos o 

máis parecidos posible 
á realidade. 

CCL, 

CMCT

, 

CD, 

CCEC 
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4.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

Define e utiliza correctamente termos 
relacionados coa unidade, como 
sistema inmunitario, inmunidade, 
enfermidade autoinmune ou 
anticorpo. 

Elabora un texto para expoñelo na 

clase sobre os síntomas, causas e 
curación dalgunha enfermidade 
infecciosa. 

Redacta un texto que describa 
algunha técnica de diagnóstico actual. 

Expresarse oralmente con 

corrección, adecuación e 
coherencia. 

Utiliza con corrección a linguaxe 

adquirida nos debates propostos en 
diferentes actividades, como os 
cambios do xuramento hipocrático ou 
os experimentos de Jenner. 

Comprender o sentido estrito dos 
textos escritos e orais. 

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

Realiza a lectura comprensiva dos 
textos propostos. 

Competencia 
matemática e 
competencias 

básicas en ciencia e 
tecnoloxía. 

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

proporcións, formas xeométricas, 
criterios de medición e 
codificación numérica, etc. 

Interpreta gráficos sobre a 
porcentaxe, por sexos, do consumo de 
alcohol e outras drogas. 

Realiza cálculos de porcentaxes para 
cuantificar resultados dunha enquisa. 

Desenvolver e promover hábitos 
de vida saudable en canto á 
alimentación e ao exercicio 
físico. 

Deseña carteis de campañas de 
prevención contra o consumo de 
drogas, alcohol e tabaco. 

Busca información sobre os efectos 
das anfetaminas e realiza un resumo. 

Cita as claves para unha alimentación 
sa e equilibrada. 

Explica os hábitos saudables 
necesarios para conservar a saúde. 

Coñece como inflúe a pobreza na 
deterioración da saúde. 

Valora a importancia de realizar 

actividades en grupo e ao aire libre, 
como o sendeirismo. 

Investiga sobre a importancia da 
manipulación dos alimentos. 
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Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

Coñece a importancia que tivo na 

medicina a creación de academias, a 
asepsia, o desenvolvemento das 
industrias farmacéuticas e a atención 
primaria. 

Recoñece a importancia das vacinas 

na erradicación de moitas 
enfermidades e dos antibióticos, en 
especial da penicilina, na curación de 
enfermidades bacterianas. 

Coñece os retos que ten a medicina 

actual na prevención e a curación de 
enfermidades, como a loita contra o 

cancro, a investigación con células 
nai, etc. 

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 

para a construción de 
coñecemento. 

Visualiza o material complementario 

incluído na web 
www.anayaeducacion.es para reforzar 
e ampliar os contidos estudados. 

Busca información en fontes fiables 

para responder as actividades que 
requiren investigar determinados 
aspectos propostos na unidade. 

Competencia para 
aprender a aprender. 

Desenvolver estratexias que 

favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

Completa o mapa conceptual da 

unidade a partir dos coñecementos 
adquiridos. 

Xerar estratexias para aprender 

en distintos contextos de 
aprendizaxe. 

Elabora esquemas e resumos. 

Compara conceptos mediante a 
construción de táboas. 

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

Autoavalíase escribindo as ideas 
principais da unidade e realizando as 
actividades de peche. 

Competencias 
sociais e cívicas. 

Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos 
valores. 

Coopera cos compañeiros e 
compañeiras na realización de 
actividades. 

Respecta as opinións expresadas 

polos compañeiros e compañeiras no 
debate sobre o papel que teñen os 

medios de comunicación na toma de 
decisións políticas ou sanitarias. 

Recoñece a diferenzas sanitarias entre 
os países de ingreso alto e os de 
ingreso baixo. 

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor. 

Ser constante no traballo 
superando as dificultades. 

Leva un caderno de apuntamentos 
aseado e coas actividades ao día, e 
consulta as dúbidas que se xeren. 
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Mostrar iniciativa persoal para 

iniciar ou promover accións 
novas. 

Mostra iniciativa á hora de intervir 

nas actividades propostas e respecta 
as opinións alleas. 

Conciencia e 
expresións culturais. 

Apreciar a beleza das expresións 

artísticas e das manifestacións de 
creatividade, e mostrar gusto 
pola estética no ámbito cotián. 

Valora os debuxos que nos permiten 

ver como son os diferentes tipos de 
leucocitos, como se produce unha 
resposta inflamatoria e inmunitaria ou 
como actúa unha vacina. 

Coñece como se ensinaba medicina 

no antigo Exipto por algunhas 
pinturas, ou como era Hipócrates por 
unha escultura. 

 

5. METODOLOXÍA A EMPREGAR NO CASO DE ENSINO NON 
PRESENCIAL 

 

Os contidos para as diferentes materias impartidas polo departamento, no caso de levar a 
cabo unha docencia non presencial, serán os mesmos que se programan neste 
documento para a docencia presencial. Evidentemente ao non ter un contacto presencial 
co alumnado, débense levar a cabo cambios metodolóxicos para a adaptación a tal 

situación. Os mecanismos a empregar serán os telemáticos que temos a nosa disposición: 
aula virtual do centro, ferramenta telemática Cisco Webex, emprego de grupos de 
whatsapp. 
 

Deste xeito a comunicación co noso alumnado sería : 
 
1.- A docencia, que implica levar a cabo as explicacións correspondentes a os 

diversos puntos da programación, farase empregando as reuniós telemáticas que permite 

a plataforma Cisco Webex ou a aplicación whatsapp de ser necesario. Ditas reunións 
equivalerían as clases que se desenvolver de maneira habitual na presencialidade. Isto 
permítenos compartir fácilmente documentos e presentacións co alumnado, axudándonos 
a acadar una boa comprensión dos diferentes contidos. Ademáis, o emprego desta 

ferramenta permite unha resolución de dudas ou preguntas, que surxen no alumnado, dun 
xeito directo, rápido e que pode ser compartido por todo o grupo ao mesmo tempo. 

 
2.- A aula virtual do centro empregarase para: 

 
- Envio ao alumnado de documentos, archivos, presentacións, etc, que sirvan de 

apoio á labor docente desenrrolada coas explicacións que se fagan na plataforma Cisco 
Webex. 

 
- Envio de actividades de apoio e reforzó dos contidos tratados. Os alumnos 

contestarán a ditas actividades tamén a través da aula virtual. Un exemplo podería ser o 
emprego de tarefas. 

3.- Nos casos de que se podan producir situacións de pérdida momentánea ou 
esporádica de conexión, pódese empregar como contacto co alumnado a aplicación de 
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whatsapp. Ademáis tamén poderíase empregar puntualmente como apoio no caso de 
alumnos que durante as clases non presenciales teñan reservas en poñer de manifesto as 
súas dúbidas en público. 

 
En relación a avaliación, por unha banda tendría un carácter contínuo empregando nas 
nosas clases virtuáis preguntas directas aos diferentes alumnos e facendo un 
seguemento das actividades que desenvolvan na aula virtual. Por outro lado, faríanselle 

os exámes correspondentes, xa sexa a través da plataforma Cisco Webex ou da aula 
virtual, no período correspondente a unha das nosas horas de clase para así poder facer 
un seguemento directo do mesmo. 

 
 

6. BACHARELATO 

 
6.1. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 
 

 
No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado 

formación, madurez intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan 
desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e 
competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos  capacidades que lles permitan: 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 

conciencia cívica responsable, inspirada nos valores da Constitución Española así 

como nos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma 
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver 

pacificamente 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 existentes e impulsar a igualdade real 
e a non discriminación das persoas con discapacidade. 

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 escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a 
lingua cooficial da súa comunidade autónoma. 

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 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 
solidaria no desenvolvemento e na mellora do seu ámbito 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 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio. 

m)Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n )Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
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fontes de formación e enriquecemento cultural. 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
 
6.2.  CONTRIBUCIÓN DA AREA  AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

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 especificacións 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 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 aprendizaxe 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 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 suficiente propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados de 
investigacións e outros traballos que realicen favorece o desenvolvemento da 
competencia en comunicación lingüística. 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 

competencias fundamentais da materia; para desenvolver esta competencia os alumnos 
aplicarán estratexias para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, 
elaborar solucións, analizar resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis 
traballadas na materia. 

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, representacións gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das 
tecnoloxías da información e da 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 no campo da bioloxía e da 
xeoloxía que contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica. 

A adquisición da competencia para aprender a aprender fundaméntase nesta materia 
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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 creatividade 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 
laboratorio, 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 sociais e cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte 

fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos riscos da ciencia e da tecnoloxía e 
permite formar unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre os problemas 
relacionados co avance científico e tecnolóxico. 

O método científico esixe sentido de iniciativa e espírito emprendedor, xa que, desde a 

formulación dunha hipótese ata a obtención de conclusións, faise necesaria a elección de 
recursos, a planificación da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión 
permanente de resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por un traballo 
organizado e con iniciativas propias. 

A elaboración de modelos que representen aspectos da natureza, a observación  e a 
apreciación da beleza natural e da harmonía dunha paisaxe, etc., son exemplos 

dalgunhas das habilidades 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 sensibilidade e a capacidade estética dos alumnos. 

 
 

6.3. CRITERIOS METODOLÓXICOS E ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS XERAIS 
 

 
A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para 
aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de 

investigación; tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas 
súas aplicacións prácticas. 

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía 
didáctica estea fortemente condicionada polo compoñente epistemolóxico de cada 
materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha. 

Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con 
metodoloxías específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e 
de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e 
interpretativas). 

1. CRITERIOS METODOLÓXICOS 

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Bioloxía e Xeoloxía 
elaborouse de acordo cos criterios metodolóxicos seguintes: 

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades 
diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa. 

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, 
combinando estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a 
socialización. 

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle 
propón. 

- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, 
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formulando as interrelacións entre os contidos de Bioloxía e Xeoloxía e os doutras 
disciplinas doutras áreas. 

- Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel 
(analíticas, explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao 

ámbito, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o 
desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na 
vida cotiá. 

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi 
diversas. 

2. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado, 
en consonancia co propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu 
alumnado. 

Non obstante, resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que 
combinen, do xeito en que cada un considere máis apropiado, as estratexias 
expositivas, acompañadas de actividades de aplicación e das estratexias de indagación.  

As estratexias expositivas 

Preséntanlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa 
elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para as formulacións introdutorias 
e panorámicas e para ensinar feitos e conceptos; especialmente aqueles máis 
abstractos e teóricos, que dificilmente o alumnado pode alcanzar só con axudas 
indirectas. 

Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da 

realización por parte do alumnado de actividades ou traballos complementarios de 
aplicación ou indagación, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos 
cos que xa posúe. 

As estratexias de indagación 

Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar, 
seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a situacións 

problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, 
procedementos e actitudes para así adquirilos de forma consistente. 

O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de 
procedementos, aínda que estes levan consigo á súa vez a adquisición de 
conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa 
reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén son moi útiles para a 
aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores. 

As técnicas didácticas nas que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. 
Entre elas destacamos, polo seu interese, as tres seguintes: 

- As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son 

igualmente posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a 
complexidade dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e 
imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a natureza provisional do 
coñecemento humano. 

- O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar 

e facer máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e para tratar os 
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procedementos de causalidade múltiple. 

- Os proxectos de investigación, estudos ou traballos habitúan o alumnado a afrontar 
e a resolver problemas con certa autonomía, a facerse preguntas, e a adquirir 
experiencia na busca e na consulta autónoma. Ademais, facilítanlle unha 

experiencia valiosa sobre o traballo dos especialistas na materia e o coñecemento 
científico. 

3. AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de 
actividades por parte do alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes: 

- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 

- Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico. 

- Permiten darlles unha dimensión práctica aos conceptos. 

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 

 
Criterios para a selección das actividades 

Tanto no libro de texto como na web, preséntanse actividades de diverso tipo para 
cuxa selección se seguiron os criterios seguintes: 

- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, 
utilizando diversas estratexias. 

- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade 
mental e leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións.   

- Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 

- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o 
que debe facer. 

- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos; traballar os procedementos 
(textos, imaxes, gráficos, mapas), desenvolver actitudes que colaboren á formación 
humana e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade). 

- Que lle dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñe-cementos 
á realidade. 

- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a 
temas actuais ou relacionados co seu ámbito. 

 
Tipos de actividades 

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha 
tipoloxía variada que se encadra dentro das categorías seguintes: 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante 
das actividades formuladas no libro de texto. Encóntranse nos apartados seguintes:  

- En cada un dos grandes subapartados nos que se estruturan as unidades 
didácticas propóñense actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, 
de localización, afianzamento, análise, interpretación e ampliación de conceptos. 

- Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de definición, 
afianzamento e síntese de contidos. 

Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao ámbito do alumnado. 
Este tipo de actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto, 
inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos, 
preséntanse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de 
indagación. 
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Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a 
tolerancia, a solidariedade... 

 

Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de difi-cultade. 
Desta forma permiten dar resposta á diversidade do alumnado, posto que poden 
seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses. 

O nivel de dificultade pode apreciarse no propio enunciado da actividade: localiza, 
define, analiza, compara, comenta, consulta, descubre, recolle información, sintetiza, 
aplica, etc. A maioría corresponden a un nivel de dificultade medio ou medio-alto, o 
máis apropiado para un curso de Bacharelato. 

A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara 

dúbidas e permítelle ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de 
asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os 
hábitos de traballo. 
 

 

6.4.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN DA DIVERSIDADE 
 

 
Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da 
individualización, consistente en que o sistema educativo lle ofreza a cada alumno a 

axuda pedagóxica que este necesite en función das súas motivacións, intereses e 
capacidades de aprendizaxe. Xorde diso a necesidade de atender esta diversidade. No 
Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación 
e intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que os 

propios alumnos resolvan esta diversidade mediante a elección de modalidades e 
optativas. Non obstante, é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un 
feito constatable: a diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de 
aprendizaxe que os alumnos manifestan. É preciso, entón, ter en conta os estilos 

diferentes de aprendizaxe dos alumnos e adoptar as medidas oportunas para afrontar 
esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense na análise dun problema) e 
estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan 
lentamente das partes ao todo) e estudantes sintéticos (tratan o tema desde a 

globalidade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan descansos; algúns 
necesitan ser reforzados continuamente e outros non; hainos que prefiren traballar sós e 
hainos que prefiren traballar en grupo. 

Darlle resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención 
última de todo proceso educativo é lograr que os alumnos alcancen os obxectivos 
propostos. 

Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos: 

- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor, co fin de 

facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte. 
- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a 

comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas. 
- Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que iso sexa posible, mediante as 

semellanzas coa lingua propia do alumno ou supervivencia nela. 

Como actividades de consolidación suxerimos: 

- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, 
co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade. 

Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas 

actividades de recuperación-ampliación, atendemos non só os alumnos que presentan 
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problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén aqueles que alcanzaron no tempo 
previsto os obxectivos propostos. As distintas formas de agrupamento dos alumnos e a 
súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en todo o proceso. Entendendo o proceso 

educativo como un desenvolvemento comunicativo, é de grande importancia ter en conta 
o traballo en grupo, recurso que se aplicará en función das actividades que se vaian 
realizar –con-cretamente, por exemplo, nos procesos de análise e comentario de textos–, 
pois consideramos que a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha 

dinámica creativa e de interese nos alumnos. 

Concederase, non obstante, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e 

individual; en concreto, aplicarase nas actividades de síntese/resumo e nas de 
consolidación, así como nas de recuperación e ampliación. Debemos acometer, pois, o 
tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: 

1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: 

a información xeral e a información básica, que se tratará mediante esquemas, 
resumos, paradigmas, etc. 

2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen 
un excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos. A 

variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a 
adaptación, como dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións. 

 
6. 5  MEDIDAS PARA ATENDER AS APRENDIZAXES IMPRESCINDIBLES NON 
 ACADADAS NO PERÍODO DE EDUCACIÓN NON PRESENCIAL DO CURSO 2019-
 2020. 
 

 

En primeiro de bacharelato efectuaranse actividades para recuperar os coñecementos 
imprescindibles non adquiridos durante o ensino non presencial do curso 2019-2020 sempre e 
cando exista unha continuidade na materia. Isto é, ditas actividades programaranse para o 
alumnado que cursou 4º da ESO. Os contidos non traballados en 1º de bacharelato foron os que 
abranguen cuestión relacionadas coa xeoloxía. Ditos contidos serán tratados nas asignaturas de 
xeoloxía e CTMA de 2º de bacharelato, xa que iste é o alumnado que precisa dun reforzamento 
de ditos contidos. 

6. 6  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Suxerimos a utilización dos materiais seguintes: 
- Libro do alumno 

- Web do alumno . Con recursos xerais (Glosario, Biblioteca de animacións sobre a 

célula e a división celular, A clasificación dos seres vivos, Os parques nacionais, Guía de 
minerais, Guía de rochas, Biblioteca de animacións sobre a tectónica de placas, Eixe 
cronolóxico da historia da vida), recursos para cada unidade (contidos de repaso, 
actividades, proxectos de traballo, vídeos, animacións e presentacións, autoavaliacións, 

comentarios de textos científicos, técnicas de laboratorio e resumos) e enlaces a 
programas para xerar contidos. 

Web do profesorado . Con todos os recursos incluídos na web do alumno e recursos 

expresamente destinados aos docentes, como o solucionario de todas as actividades 
propostas no libro do alumno, mapas conceptuais para cada unidade, bibliografía 

comentada, enderezos de Internet comentados e diversas ferramentas dixitais para o 
exercicio da actividade docente. 
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7. SEGUNDO DE BACHARELATO. BIOLOXIA 
 
7.1.  OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE BIOLOXÍA 
 

 

- No Bacharelato, a Bioloxía ten como obxectivo fundamental favorecer e fomentar a 
formación científica do alumnado. A materia contribúe a consolidar o método científico 
como ferramenta habitual de traballo, co que iso leva consigo de estímulo da súa 
curiosidade, capacidade de razoar, formulación de hipóteses e deseños experimentais, 

interpretación de datos e resolución de problemas, facendo que este alumnado alcance 
as competencias necesarias para seguir estudos posteriores. 

- Os grandes avances e descubrimentos da Bioloxía, que se suceden de xeito constante 
e continuo nas últimas décadas, non só posibilitaron a mellora das condicións de vida 
dos cidadáns e o avance da sociedade, senón que, ao mesmo tempo, xeraron 

algunhas controversias que, polas súas implicacións de distinta natureza (sociais, 
éticas, económicas, etc.) non se poden obviar e tamén son obxecto de análise durante 
o desenvolvemento da materia. Os retos das ciencias en xeral, e da Bioloxía en 
particular, son continuos e, precisamente eles, son o motor que mantén á investigación 

biolóxica desenvolvendo novas técnicas de investigación no campo da biotecnoloxía ou 
da enxeñaría xenética, así como novas ramas do coñecemento como a genómica ou a 
proteómica, de maneira que producen continuas transformacións na sociedade. Estes 
retos abren, ademais, novos horizontes, froito da colaboración con outras disciplinas, 
algo que permite o desenvolvemento tecnolóxico actual. 

- Sintetizando, pódese concluír que a materia de Bioloxía achega ao alumnado uns 
coñecementos fundamentais para a súa formación científ ica, así como unhas destrezas 
que lle permitirán seguir afondando ao longo da súa formación, todo iso sustentado nos 
coñecementos previamente adquiridos, e fortalecer a súa formación cívica como un 
cidadán libre e responsable... 

 

 

7.2.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 
1. XENERALIDADES 

O desenvolvemento dos contidos no presente proxecto de Bioloxía 2.º de Bacharelato 
segue as directrices establecidas na actualidade polas administracións educativas. Os 

contidos adáptanse ás capacidades do alumnado, e a profundidade coa que se trataron 
permite desenvolvelos na súa totalidade durante o curso académico. 

A Bioloxía de 2.º de Bacharelato vai ser a continuación e a ampliación daqueles 
contidos que o alumnado comezou en primeiro curso. Neste, a materia era Bioloxía e 
Xeoloxía; agora esta materia escíndese en dúas, pero non debemos esquecer a 

estreita relación que existe entre ambas as dúas, e con outras materias do currículo 
(Química e algunha outra). 

Os contidos de Bioloxía de 2.º de Bacharelato distribúense en cinco grandes bloques, 
nos cales se pretende afondar, a partir dos coñecementos previos xa adquiridos no 
curso e etapas anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa composición 
química, estrutura e ultraestructura, e as súas funcións. 

- O primeiro bloque céntrase no estudo da base molecular e fisicoquímica da vida, con 

especial atención ao estudo dos bioelementos, e os enlaces químicos que posibilitan 
a formación das biomoléculas inorgánicas e orgánicas, afondando na súa importancia 
biolóxica. 
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- O segundo bloque fixa a súa atención na célula como un sistema complexo integrado, 
analizando a influencia do progreso técnico no estudo da estrutura, a ultraestructura e 
a fisioloxía celular. 

- O terceiro céntrase no estudo da xenética mendeliana e a xenética molecular, e 
relaciónase o estudo da xenética co feito evolutivo. 

- No cuarto abórdase o estudo dos microorganismos, a biotecnoloxía e os novos 
desenvolvementos no campo da enxeñaría xenética, coas repercusións éticas e 
sociais derivadas da devandita manipulación xenética, así como as aplicacións desta 
e da microbioloxía en campos variados como a industria alimentaria, a farmacéutica, 
a biorremediación, etc. 

- O quinto céntrase na inmunoloxía e as súas aplicacións, afondando no estudo do 
sistema inmune humano, as súas disfuncións e deficiencias. 

Na secuenciación e o desenvolvemento dos distintos contidos tivéronse en conta os 
seguintes criterios: 

- En Bioloxía descríbense feitos, extráense conceptos e definicións, para pasar, a 
continuación, a relacionalos a través de principios, leis e teorías que expliquen os 
feitos observados. 

- Por outro lado todos os procesos básicos de observar, clasificar, medir, interpretar 
datos, experimentar, predicir, etc., que comprenden o método científico incluíronse ao 
longo das unidades nun apartado específico. O seu desenvolvemento garante que o 
alumnado teña unha mellor comprensión da ciencia, o obxectivo fundamental deste 
curso. 

– Tamén se tivo en conta ao longo das unidades o tratamento de aspectos éticos 
derivados do coñecemento científico. 

 

 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

Unidade 1: Os compoñentes químicos da célula 

Os enlaces químicos e a súa importancia en Bioloxía 

Os bioelementos 

As biomoléculas. Características e clasificación 

A auga 

Os sales minerais 

O medio celular 

 

Unidade 2: Os glícidos 

Os glícidos: características xerais e clasificación 

As osas ou monosacáridos 

Os ósidos 

 
Unidade 3: Os lípidos 

Características xerais dos lípidos 

Os ácidos graxos 

Lípidos con funcións de reserva enerxética e protectora 

Os lípidos estruturais das membranas 

Os lípidos con outras funcións 
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Unidade 4: As proteínas e a acción enzimática 

Os aminoácidos 

O enlace peptídico 

A estrutura das proteínas 

Propiedades e funcións das proteínas 

Clasificación das proteínas 

Os enzimas e o seu mecanismo de acción 

A cinética enzimática 

A regulación da acción enzimática 

As vitaminas 

 
Unidade 5: Os nucleótidos e os ácidos nucleicos 

Os nucleótidos 

O ADN 

O ARN 

Outros nucleótidos de interese 

Para investigar: 

 Como separar azucres redutores 

 Como separar proteínas 

 Como ordenar moléculas de ADN 
 

Unidade 6: A célula e as envolturas celulares 

A teoría celular 

Os modelos de organización celular 

A membrana plasmática 

O transporte a través da membrana plasmática 

Diferenciacións da membrana. Unións 

Outras envolturas e cubertas celulares 

Para investigar: 

O microscopio óptico e o electrónico, e a preparación de mostras 

Outros métodos de estudo da célula 

 
Unidade 7: Os orgánulos celulares (I) 

O hialoplasma e o citoesqueleto 

As estruturas formadas por microtúbulos 

Os ribosomas e as inclusións citoplasmáticas 

O sistema de endomembranas: o retículo endoplasmático 

O sistema de endomembranas: o aparato de Golgi 

O sistema de endomembranas: orgánulos non enerxéticos 

 
Unidade 8: Os orgánulos celulares (II) 

O núcleo celular 

Os orgánulos membranosos enerxéticos: as mitocondrias 
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Os orgánulos membranosos enerxéticos: os plastos 

O intercambio de gases 

 
Unidade 9: O ciclo celular 

O ciclo celular 

A meiose 

Os significados biolóxicos da mitose e da meiose 

O control do ciclo celular e a apoptose 

 
Unidade 10: O metabolismo (I). O catabolismo 

O metabolismo. Xeneralidades 

Os intermediarios transportadores 

Os procesos catabólicos. Xeneralidades 

A glicólise 

A respiración celular e resumo do balance da respiración celular 

As fermentacións 

O ciclo de Krebs e outras rutas metabólicas 

 
Unidade 11: O metabolismo (II). O anabolismo 

O anabolismo 

Introdución á fotosíntese 

A fase luminosa e a fase escura da fotosíntese 

Os factores que inflúen na fotosíntese 

A quimiosíntese 

 

Unidade 12: A xenética mendeliana 

Conceptos xerais de xenética mendeliana 

Os traballos de Mendel e as leis de Mendel 

A teoría cromosómica da herdanza 

As variacións da herdanza mendeliana 

A xenética do sexo e as enfermidades ligadas á herdanza do cromosoma X 

Como resolver problemas de xenética 

 

Unidade 13: A base molecular da herdanza 

O ADN contén a mensaxe xenética 

A replicación do ADN 

A transcrición 

O código xenético 

A tradución 

A regulación da expresión xénica 

 

Unidade 14: Xenética e evolución 
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As mutacións e a súa clasificación 

As mutacións segundo a súa magnitude 

Os axentes mutaxénicos 

Os mecanismos de reparación do ADN 

As mutacións e o cancro 

O darwinismo e o neodarwinismo 

A xenética de poboacións 

Alternativas ao neodarwinismo 

As evidencias da evolución 

 

Unidade 15: As formas acelulares e os microorganismos 

Os virus 

Outras formas acelulares 

Os microorganismos do reino moneras 

Os microorganismos do reino protoctistas 

Os microorganismos do reino fungos 

Os microorganismos e os ciclos bioxeoquímicos 

Os microorganismos e as enfermidades 

Para investigar: Os métodos de estudo dos microorganismos 
 

Unidade 16: A biotecnoloxía 

Que é a biotecnoloxía 

Obtención de fragmentos de ADN 

A secuenciación do ADN 

O Proxecto Xenoma Humano 

A transferencia nuclear. A clonación 

Aplicacións da biotecnoloxía na industria 

Aplicacións en agricultura e gandería 

Aplicacións da biotecnoloxía en medicina 

Aplicacións da biotecnoloxía no medio ambiente 

Aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía 

 

Unidade 17: O sistema inmunitario 

Os mecanismos defensivos do organismo 

A composición do sistema inmunitario 

Os antíxenos 

Os anticorpos 

A resposta inmunitaria inespecífica 

A resposta inmunitaria específica 

 

Unidade 18: As alteracións do sistema inmunitario 

A inmunidade 
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A inmunidade adaptativa activa 

A inmunidade adaptativa pasiva 

As inmunopatoloxías 

Os transplantes e o sistema inmunitario 

O cancro e o sistema inmunitario 

 

 

7.3. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA       

 

1. -  Explica os elementos químicos fundamentais que forman os seres vivos, compara a 

súa proporción nos seres vivos e no resto da Terra e explica por que o carbono é o 
elemento químico básico na constitución dos seres vivos.  
2.-  Define os conceptos de principio inmediato e de monómeros distinguindo os 

diferentes grupos funcionais presentes neles, e cita as interaccións moleculares que 
manteñen as estruturas das macromoléculas.  
3.-  Identifica a estrutura da molécula de auga e as súas propiedades físicas e químicas, 
en relación coas súas funcións biolóxicas. 

4.- Define o concepto de pH e explica a importancia e o funcionamento dos sistemas 
tampón. 

5.- Explica as dúas formas nas que se presentan os sales minerais nos seres vivos e as 

súas funcións biolóxicas, así como a acción osmótica e a importancia do equilibrio iónico, 
dada a acción específica dos ións. 

6.-  Identificar a natureza química dos glícidos e clasificalos en función dos seus 
monómeros.    

7.- Destacar a importancia biolóxica dos carbonos asimétricos e a súa consecuencia: a 
estereoisomería dos monosacáridos.  
8.- Describir e explicar como se forma o enlace O-glicosídico e enumerar as funcións dos 
principais disacáridos.  

9.- Formular e describir os oligosacáridos, os polisacáridos e os compostos mixtos 
(peptidoglicáns e glicoproteínas) máis importantes, e explicar as súas funcións biolóxicas   
10.- Recoñecer a heteroxeneidade do grupo de compostos considerados lípidos e 
clasificalos.  

11.- Recoñecer, formular esquematicamente e clasificar os ácidos graxos, e enunciar as 
características peculiares dalgún dos seus derivados. 
12.- Identificar a estrutura molecular dunha graxa neutra e dun lípido de membrana, e 
construír as fórmulas de triacilglicéridos e fosfolípidos a partir dos seus compoñentes.  

13.- Describir a estrutura molecular dos terpenos e dos esteroides, e enumerar os 
diferentes tipos e as súas funcións biolóxicas.   
14.- Comprender o comportamento no medio acuoso das moléculas dos lípidos e explicar 
as súas propiedades para a constitución das membranas.    .  

15.- Describe a fórmula xeral dos aminoácidos e as súas propiedades, clasifica e explica a 
formación do enlace peptídico.  
16.- Describe as estruturas que adquiren as proteínas e as interaccións que as manteñen. 
Clasifícaas en niveis estruturais, explicando os conceptos de conformación e 

desnaturalización, e a relación entre a estabilidade da conformación dunha proteína, a 
súa estrutura primaria e a súa función.  
17.- Explica a clasificación das proteínas pola súa composición, pola súa estrutura e polas 
súas funcións, e as características da súa funcionalidade, a súa especificidade e a súa 

versatilidade.  
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18.- Explica os conceptos de catalizador e de encima, en que consiste a catálise e a 
cinética química, os mecanismos de actuación dos encimas e as características da súa 
acción, e os factores que inflúen nesta.  

19.- Expón o concepto de inhibidor, os tipos de inhibición, os mecanismos de acción e de 
regulación dos enzimas alostéricos e as características específicas destes.  
20.- Expresa o concepto de vitamina (clásico e moderno), a clasificación dos tipos de 
vitaminas, as funcións destas e a relación entre os conceptos de coenzima e vitamina.  

21.- Sinala as distintas bases nitroxenadas indicando os nucleósidos e nucleótidos que 
forman, a súa clasificación e a formación do enlace N-glicosídico.  
22.- Menciona os principais nucleótidos libres (non nucleicos) e as súas funcións, e 
formula esquematicamente os distintos tipos de ácidos nucleicos (polinucleótidos), 

sinalando que teñen en común e cales son as súas diferenzas.  
23.- Describe o modelo de Watson e Crick para a estrutura do ADN; diferencia os tipos de 
ARN, a súa estrutura básica e as súas funcións, e explica por que os ácidos nucleicos 
poden conter información.  

24.- Sinala os datos experimentais que levaron á proposición do modelo de Watson e 
Crick e explica como contribuíu o descubrimento do modelo de estrutura do ADN a 
reforzar a hipótese sobre a súa función.  
25.- Explica o significado da teoría celular e valora a súa importancia como teoría básica 

da bioloxía, as súas anotacións na actualidade, a importancia dos descubrimentos en 
microscopía en relación co estudo da célula e as achegas de Ramón y Cajal á 
xeneralización da teoría celular. 
26.- Compara a organización celular procariota e eucariota como a división fundamental 

entre os seres vivos, sinalando similitudes e diferenzas na súa composición química, 
estrutura e función. 
27.- Enumera e interpreta as semellanzas e as diferenzas entre as células animais e as 
das plantas, e a estrutura interna dunha célula eucariótica animal e unha vexetal, e dunha 

célula procariótica –tanto no microscopio óptico coma no electrónico–, identificando os 
seus orgánulos e describindo a función que desempeñen. 
28.- Modelo da membrana plasmática de Singer & Nicholson, indicando as súas 
moléculas constitutivas e a disposición que estas adoptan, e explica a composición 

química e a función do glicocálix. 
29.- Analiza a necesidade do transporte a través da membrana, cada un dos tipos de 
transporte transmembrana e os distintos modelos de transporte por desprazamento da 
membrana celular. 

30.- Sinala a forma e as características dos distintos tipos de unións intercelulares. 
31.- Detalla a estrutura e a composición química da parede celular das plantas, dos 
fungos e das bacterias. 
32.- Explica as características e misións do hialoplasma, citando as funcións e os 

elementos compoñentes do citoesqueleto.  
33.- Sinala a composición química, a estrutura e a función dos ribosomas, os centríolos, 
os cilios, os flaxelos e as inclusións.  
34.- Describe a orixe, a morfoloxía e as funcións do retículo endoplasmático e do aparato 

de Golgi.  
35.- Describe a orixe, a morfoloxía, os tipos e as funcións dos lisosomas, os peroxisomas 
e os vacúolos.  
36.- Coñece a orixe, a morfoloxía, a composición química e a actividade metabólica do 

núcleo.  
37.- Analiza a ultraestrutura e a función da cuberta nuclear, describindo a estrutura dun 
poro nuclear (complexo do poro), e sinala as características de permeabilidade desta 
envoltura.  

38.- Explica as características da cromatina e describe a morfoloxía, a composición 
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química e a función do nucléolo.  
39.- Coñece a natureza dos cromosomas, a súa estrutura, a súa clasificación e a 
terminoloxía relacionada con eles.  

40.- Describe as características, a morfoloxía, as estruturas e os compoñentes das 
mitocondrias e sinala a súa función metabólica.    
41.- Diferencia os distintos tipos de plastos, as súas relacións e as súas respectivas 
funcións metabólicas, analizando a morfoloxía dos cloroplastos en comparación coas 

mitocondrias.  
42.- Define ciclo celular, describindo as características xerais da interfase e os 
acontecementos de cada unha das súas fases.  
43.- Desenvolve o concepto de mitose e explica a función biolóxica deste proceso, 

analizando os acontecementos celulares que acontecen en cada fase. Explica o proceso 
da citocinese, detallando as diferenzas que existen entre a citocinese de células animais e 
a das plantas.  
44.- Explica o concepto e a función biolóxica da meiose, detallando os procesos que 

teñen lugar en cada fase, e relacionando conceptos como quiasma, recombinación, 
sobrecruzamento, variabilidade xenética e formación dos gametos. 
45.- Cita as diferenzas e as similitudes entre o proceso mitótico e o meiótico, compara os 
mecanismos da reprodución sexual e asexual, e explica a regulación do ciclo celular.  

46.- Distingue os tipos de células e os procesos anabólicos e catabólicos en función das 
necesidades de intercambio de materia e enerxía co medio, e realiza un esquema do ciclo 
enerxético da célula.  
47.- Explica a función do ATP como intermediario universal de enerxía libre, a do NAD 

como intermediario na transferencia de electróns, e a do CoA como intermediario de 
grupos químicos activados.  
Sinala as distintas formas de reserva de glicosa, os procesos e as células en función do 
último aceptor dos electróns; e explica cada unha das etapas da glicólise.  

48.- Realiza un balance de enerxía, un esqueleto hidrocarbonado, un balance de ATP e 
unha recuperación NAD.  
49.- Explica como se obteñen as unidades de glicosa a partir de glicóxeno, amidón e 
disacáridos, e describe a regulación dos glícidos.  

50.- Identifica os reactivos, as fases e a ecuación global da respiración celular.   
51.- Establece as conexións entre a glicólise e o acetil-CoA.  
52.- Sinala as etapas, as características, o balance e a ecuación global do ciclo de Krebs. 
53.- Explica as etapas do transporte de electróns, o papel do osíxeno e a síntese de ATP. 

54.- Describe os sistemas de lanzadeiras e obtén o balance global da respiración, 
comparando o seu rendemento co das rutas fermentativas e a respiración celular. 
55.- Define o proceso da fotosíntese, indicando que organismos a realizan, cal é a súa 
función, cales as súas fases, a procedencia do osíxeno molecular desprendido e a súa 

ecuación xeral, e poñendo de manifesto o seu carácter redox con necesidade de enerxía. 
56.- Explica os principais pigmentos fotosintéticos, a súa función, o concepto de 
fotosistema, como se produce o fluxo de electróns impulsado pola luz (á vista do chamado 
esquema Z), o balance global da fase lumínica e como se produce a fotofosforilación no 

fluxo cíclico e non cíclico.  
57.- Describe o proceso de fixación do CO2 e a demostración de como se produce a 
obtención neta dunha molécula de glicosa a través das etapas do ciclo de Calvin, e 
confecciona o balance global deste ciclo, extraendo as conclusións sobre os 

requirimentos enerxéticos que deben proceder da fase lumínica. 
58.- Resume o fenómeno da fotorrespiración, as súas causas, as súas consecuencias e 
como as plantas de ambientes cálidos resolven o problema das perdas por 
fotorrespiración.  

59.- Define quimiosíntese e indica as características dos organismos que a realizan e o 
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papel destes na biosfera.  
60.- Explica as diferenzas entre xenética e herdanza, e define os termos relacionados con 
estes conceptos.  

61.- Describe os experimentos de Mendel.  

62.- Explica a terminoloxía que permite traballar a xenética mendeliana.  

63.- Enuncia as leis de Mendel, as explicacións que actualmente se dan aos resultados 
que obtivo, e as relacións de dominancia. 
64.- Resolve problemas de xenética descubrindo xenotipos e aplicando a análise 
estatística aos resultados. 

65.- Define en que consiste a teoría cromosómica da herdanza.  
66.- Define os conceptos de epistasia, alelismo múltiple, xenes letais e herdanza 
polixénica, aplicándoos a algúns exemplos. 
67.- Elabora esquemas das distintas posibilidades de determinación do sexo.  

68.- Resolve problemas de herdanza ligada ao sexo en casos sinxelo. 
69.- Define o concepto de xene, cales son as súas funcións, como flúe a información 
xenética no seo da célula. 
70.- Explica as hipóteses que se propuxeron sobre a replicación do ADN, os enzimas que 

participan na súa síntese, os problemas que formula a forquita de replicación e cal é a súa 
solución, e distingue a replicación en eucarióticos e en procarióticos. 
71.- Explica o concepto de transcrición, as moléculas que interveñen no proceso e as 
fases nas que se divide, diferenciando a transcrición nos organismos procariotas e nos 

ecuariotas. 
72.- Comprende o concepto de código xenético, as súas características e como se chega 
ao establecemento da relación numérica entre os nucleótidos e os aminoácidos que 
codifican. 

73.- Interpreta, mediante o uso dunha táboa, a relación entre bases e aminoácidos 
(traduce unha secuencia de bases a unha secuencia de aminoácidos). 
74.- Define os conceptos de codón e anticodón e explica cada unha das fases nas que se 
divide a biosíntese de proteínas, enumerando as diferenzas que esta presenta en 

procariotas e en eucariotas. 
75.- Describe de forma sinxela o modelo de regulación do operón, a relación entre o 
control da expresión xénica e a diferenciación celular; enuncia a función das hormonas na 
regulación da devandita expresión. 

76.- Define o concepto de mutación, clasifica os tipos de mutacións e describe as 
consecuencias das mutacións.  
77.- Analiza as causas das mutacións, describe como se producen os erros da replicación 
e as lesións no ADN, e que efectos producen os axentes mutáxenos.  

78.- Explica, utilizando o vocabulario apropiado, os mecanismos de reparación do ADN. 
79.- Expón os fundamentos da teoría da selección natural de Darwin.  
80.- Explica as características da teoría sintética da evolución e refire a relación das 
mutacións co proceso evolutivo.  

81.- Expón en que consiste a xenética de poboacións e define frecuencia xenotípica e 
frecuencia xénica.  
82.- Explica as condicións que debe cumprir unha poboación para ser considerada ideal 
segundo a lei de Hardey-Weinberg, así como os factores que poden alterar as devanditas 

condicións.  
83.- Describe en que consiste o puntualismo e define microevolución e macroevolución. 
84.- Identifca cal é o principal motor da evolución segundo a teoría do neutralismo.  
85.- Define órgano homólogo e órgano análogo, e desenvolve a clasificación das probas 

da evolución. 
86.- Explica o concepto de virus, a súa orixe, a súa composición química e a súa estrutura, 
e a morfoloxía dos diferentes tipos de virións. 
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87.- Define as fases do ciclo de multiplicación lítico e lisoxénico, e identifica o modo de 
actuación dos retrovirus. 
88.- Indica as características xerais e a actividade biolóxica dos plásmidos; a natureza dos 

prións e a estrutura, a composición química e a función biolóxica dos viroides. 
89.- Indica, dunha forma xeral, as características dos reinos moneras, protistas e fungos. 
90.- Describe a morfoloxía e a función de cada un dos reinos aos que pertencen os 
microorganismo. 

91.- Detalla a actuación dos microorganismos na natureza, e as características e a 
importancia ecolóxica dos ciclos bioxeoquímicos. 
92.- Explica o concepto de patoxeneidade, os tipos de toxinas microbianas, o modo de 
actuación das bacterias e o de transmisión dos patóxenos. 

93.- Sinala a metodoloxía necesaria para realizar cultivos en microbioloxía e observacións 
microscópicas con microorganismos, e explica as fases de crecemento das poboacións 
bacterianas. 
94.- Define biotecnoloxía, diferencia os procedementos biotecnolóxicos tradicionais e a 

nova biotecnoloxía, e explica os principais campos de traballo que esta abarca.  
95.- Explica algúns procedementos utilizados en enxeñería xenética, recoñecendo o 
avance que supuxeron no seu desenvolvemento.  
96.- Explica o uso que se dá á biotecnoloxía na minería e na industria, especialmente na 

industria alimentaria. 
97.- Sinala as principais aplicacións da biotecnoloxía na agricultura, na gandería e no 
medio.  
98.- Recoñece os principais usos da biotecnoloxía, en especial da enxeñería xenética, no 

campo da medicina. 
99.- Desenvolve o concepto de defensa orgánica e os mecanismos de defensa tanto 
externos como internos. 
100.- Describe as células do sistema inmunitario, as relacións existentes entre elas, as 

funcións dos macrófagos, os diferentes tipos de linfocitos e a súa participación na 
resposta inmunitaria. 
101.- Expón os conceptos de antíxeno e de anticorpo describindo as súas características 
e modos de actuación. 

102.- Explica o proceso da reacción inflamatoria e o funcionamento do sistema de 
complemento.  
103.- Comprende como funcionan os mecanismos que conducen á resposta inmunitaria 
celular e á humoral. 

104.- Describe o concepto de inmunidade e os seus tipos, así como a importancia das 
vacinas, as súas clases, as súas características e as diferenzas entre elas e os soros.  
105.- Indica as causas e os síntomas dalgunhas enfermidades autoinmunes, e os seus 
tratamentos. 

106.- Analiza as causas das inmunodeficiencias e indica cales son as células diana do 
VIH e os síntomas que presentan as persoas que se ven afectadas pola sida. 
107.- Describe as fases dunha reacción alérxica e sinala os principais tipos de alérxenos. 
108.- Explica como actúa o sistema inmunolóxico no transplante de órganos, e indica que 

hai que ter presente para que unha transfusión sexa compatible.  
109.- Explica o papel que desempeña o sistema inmunitario na loita contra o cancro.  
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7.4. INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. NOTA 
AVALIACION. RECUPERACIÓN. NOTA FINAL 
 

 
AVALIACIÓN 

 

INSTRUMENTOS: 

 
 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 

  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, etc. 
 

 EXAMES: 2 exames por avaliación. No segundo exame pode entrar a materia  
do primeiro. Realizarase un exame global a final de curso. 

 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

   
 NOTA DE COÑECEMENTOS: 

 
     

  Traballo diario:    10 %      

  Exames…….: 90 % 
 

     

 NOTA DE AVALIACIÓN:      

  Coñecementos Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para 
valorar o traballo diario.   

 
RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: A semana seguinte á entrega 
de notas. 

 
NOTA 

FINAL: 

Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña recuperadas as 
avaliacións suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. 
No caso de non ter realizada a recuperación, a nota final será suspenso. 
Aplicarase a norma xeral de redondeo para a elaboración da nota final nos 
casos nos que sexa necesario. Aproban os alumnos con media de 5.  

 

UNIDADE 1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os compoñentes químicos da célula 

Descrición da unidade 
Esta unidade é a primeira do bloque «Base molecular e fisicoquímica da vida», no que se 
desenvolven os conceptos relacionados cos elementos químicos e as moléculas que forman os 
seres vivos. Para facilitar a comprensión do tema, é conveniente que a alumna ou o alumno 
recorde os conceptos de enlaces covalente e iónico; moléculas hidrófilas e hidrófobas; e ácidos 
e bases, que se estudaron no curso anterior. 

A unidade divídese en tres partes: os bioelementos, as características das biomoléculas e as 
biomoléculas inorgánicas como a auga e os sales minerais. 

-  Na primeira parte, deben fixarse os conceptos de bioelemento e oligoelemento. É importante,  
ademais, que os estudantes relacionen as características do átomo de carbono coa gran 
variedade de moléculas orgánicas que produce. Tamén debe recalcarse o papel de cofactor 
dalgúns oligoelementos e a súa relación coas enfermidades carenciais.  

-  Na segunda parte, diferéncianse as biomoléculas orgánicas e inorgánicas. É moi im- portante 
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que os alumnos e as alumnas coñezan e formulen os grupos funcionais, xa que facilitará o 
estudo das unidades seguintes.  

-  Por último, desenvólvense as funcións das biomoléculas inorgánicas: a auga e os sales 
minerais. Os estudantes deben comprender que as propiedades e as funcións biolóxicas da 
auga derivan das características químicas da molécula. Hai que destacar a función dos 
sales minerais como sistemas amortecedores que manteñen constantes as condicións do 
medio acuoso no que se producen as reaccións químicas dos seres vivos. Consideramos de 
grande interese insistir no comportamento da membrana plasmática como unha membrana 
semipermeable na que se producen fenómenos osmóticos, e facer fincapé nos conceptos de 
disolución isotónica, hipertónica e hipotónica.    

 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª e 4.ª semanas de setembro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Describir os diferentes tipos de enlaces químicos e a súa importancia biolóxica.  

-  Definir os conceptos de bioelemento e biomolécula, coñecer os principais bioelementos e  as 
características do átomo de carbono. 

-  Clasificar as biomoléculas en inorgánicas e orgánicas, e coñecer as características das 
biomoléculas orgánicas. 

-  Explicar as características da molécula de auga, as súas propiedades e as súas funcións 
biolóxicas. 

-  Coñecer as funcións dos sales minerais nos seres vivos. 

– Explicar o concepto de pH e describir as características do medio celular. 

 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 
e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  Os enlaces químicos e 
a súa importancia en 
Bioloxía. 

-  Os bioelementos. 

-  Clasificación e 
funcións dos 
bioelementos. 

-  Características do 
átomo de carbono. 

-  Comparación entre a 
composición química 
da codia terrestre e do 

  1.  Identificar os 
elementos químicos 
e os tipos de 
compostos que 
forman os seres 
vivos como base 
para coñecer 
calquera función 

biolóxica. 

  1.1.  Explica os elementos 
químicos 
fundamentais que 
forman os seres vivos, 
compara a súa 
proporción nos seres 
vivos e no resto da 
Terra e explica por 
que o carbono é o 
elemento químico 
básico na constitución 

dos seres vivos. 

CMCT, 

CAA 
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corpo humano. 

-  As biomoléculas. 

-  Clasificación das 
biomoléculas. 

-  Os grupos funcionais. 

-  Estrutura, propiedades 
fisicoquímicas e 
funcións biolóxicas da 
auga e dos sales 
minerais. 

-  A estrutura reticular da 
auga e a súa relación 
coas propiedades e 
funcións biolóxicas. 

-  O equilibrio ácido-
base. 

-  O pH e os sistemas 
amortecedores. 

-  Interpretación de 
gráficas de pH. 

-  As disolucións 
acuosas. 

-  Diferenzas entre as 
dispersións coloidais e 
as disolucións. 

-  A osmose e os 
fenómenos osmóticos 
nas células. 

-  Interpretación de 
esquemas 
relacionados cos 
fenómenos osmóticos 
en diferentes medios e 
tipos celulares. 

  2.  Recoñecer a unidade 
química dos 
compostos básicos 
dos organismos 
vivos, a diversidade 
que poden alcanzar 
as moléculas dos 
polímeros biolóxicos, 
cales son os seus 
perpiaños estruturais 
ou monómeros, e 
clasificar os distintos 

principios inmediatos. 

  2.1.  Define os conceptos 
de principio inmediato 
e de monómeros 
distinguindo os 
diferentes grupos 
funcionais presentes 
neles, e cita as 
interaccións 
moleculares que 
manteñen as 
estruturas das 

macromoléculas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

SIEE 

  3.  Relacionar as 
propiedades 
fisicoquímicas da 
auga coa súa 
importancia na 
composición, a 
estrutura e a 
fisioloxía dos 

organismos vivos. 

  3.1.  Identifica a estrutura 
da molécula de auga 
e as súas propiedades 
físicas e químicas, en 
relación coas súas 
funcións biolóxicas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.2.  Define o concepto de 
pH e explica a 
importancia e o 
funcionamento dos 

sistemas tampón. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Recoñecer a 
importancia dos sales 
minerais e a súa 
transcendencia no 
equilibrio hidrosalino. 

  4.1.  Explica as dúas 
formas nas que se 
presentan os sales 
minerais nos seres 
vivos e as súas 
funcións biolóxicas, 
así como a acción 
osmótica e a 
importancia do 
equilibrio iónico, dada 
a acción específica 

dos ións. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración ao 

traballar en grupo. 

  5.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 

cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

SIEE 
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  6.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e 
interpretando os seus 

resultados. 

  6.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade 
no laboratorio, 
coidando os 
instrumentos e o 

material empregado. 

CSC 

  6.2.  Desenvolve con 
autonomía a 
planificación do 
traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de recoñecemento 
coma material básico 

de laboratorio. 

CCL, 

CAA 

   

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
a noso redor e responder 
preguntas. 

-  Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Calcula o pH dunha disolución. 

-  Identifica e explica os diferentes tipos 
de enlaces químicos e a súa 
importancia biolóxica. 

-  Define os conceptos de bioelemento e 
biomolécula. 

-  Nomea e enumera os principais 
bioelementos e as características do 
átomo de carbono. 

-  Describe as características da molécula 
de auga, as súas propiedades e as 
súas funcións biolóxicas. 

-  Refire as funcións dos sales minerais 
nos seres vivos. 

-  Explica o concepto de pH e describe as 
características do medio celular. 

Comunicación 
lingüística 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos 
e orais. 

-  Utilizar os coñecementos 
sobre a lingua para buscar 
información e ler textos en 

-  Define e utiliza correctamente termos 
relacionados coa unidade como enlace 
covalente e iónico, monómero, 
polímero, molécula hidrófoba, molécula 
hidrófila, etc. 

-  Expresa os coñecementos adquiridos 
sobre o átomo de carbono, a estrutura 
e as propiedades da auga, as funcións 
dos sales minerais, etc., utilizando con 
corrección a linguaxe escrita e oral. 

-  Elabora con corrección o resumo final 
da unidade. 
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calquera situación. -  Fai unha lectura comprensiva da lectura 
inicial e extrae as ideas principais. 

Competencia 
dixital 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

-  Usa habitualmente a información 
incluída na web de Anaya para afianzar 
a comprensión de conceptos sobre o 
átomo de carbono, a composición da 
codia terrestre e do corpo humano, o 
comportamento das moléculas 
hidrófobas, as diferenzas entre o ión 
hidronio e o ión hidróxeno, etc. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e as 
manifestacións de 
creatividade e gusto pola 
estética no ámbito cotián. 

-  Aplica as formas de representar as 
moléculas e valora a súa correcta 
representación. 

-  Interpreta debuxos esquemáticos dos 
fenómenos de difusión, diálise e 
osmose. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e 
traballo, e para a resolución 
de conflitos. 

-  Aplica o coñecemento científico 
adquirido para explicar a importancia do 
átomo de carbono, as propiedades da 
auga e os fenómenos osmóticos. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

 

-  Mostra iniciativa á hora de intervir no 
debate sobre a molécula de auga. - 
Deduce o funcionamento do tampón 
fosfato. 
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UNIDADE 2. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os glícidos 

Descrición da unidade 
Antes de comezar esta unidade, as alumnas e os alumnos deben recordar algúns conceptos 
aprendidos na anterior, o que lles axudará a comprender mellor os desenvolvidos ao longo da 
presente unidade, como a tetravalencia do carbono ou os principais grupos funcionais.  

A unidade iníciase coas características xerais dos glícidos, a súa clasificación e as súas 
funcións. A clasificación servirá para que os estudantes coñezan de menor a maior grao de 
complexidade os tipos de glícidos que se van ir estudando.  

Considérase importante que o estudante coñeza os monosacáridos de interese biolóxico e as 
súas propiedades como o poder redutor ou os tipos de isomerías que presentan. 
Concretamente, deben memorizar as fórmulas da glicosa, a frutosa e a ribosa por ser os 
glícidos necesarios para a formulación doutros compostos e para o estudo do metabolismo.  

Detallouse o proceso de ciclación dunha hexosa, co obxectivo de que entendan ben o proceso 
mesmo e poidan recoñecer e diferenciar as fórmulas lineais e as cíclicas, que noutras unidades 
van ter que utilizar. 

Dentro dos holósidos, considerouse con maior profundidade o estudo dos disacáridos e o tipo 
de enlace que se establece entre eles; as cuestións céntranse, sobre todo, na presenza ou non 
do seu poder redutor. 

Os polisacáridos clasificáronse tanto pola súa estrutura coma pola súa función.  

Dentro dos heteropolisacáridos, dedícase especial atención á estrutura do peptidoglicán 
presente na parede das células procariotas. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª e 2.ª semanas de outubro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Identificar cal é a natureza química dos glícidos, tendo en conta os monómeros que os 
compoñen. 

-  Destacar a importancia biolóxica que ten a presenza dos carbonos asimétricos e polo tanto 
a existencia de estereoisomería. 

-  Coñecer como se produce a formación do enlace O-glicosídico e describir as principais 
funcións dos monosacáridos. 

-  Identificar e saber formular os principais oligosacáridos e polisacáridos, explicando as súas 
principais funcións biolóxicas, así como a doutros compostos cuxa composición é mixta 
como os peptidoglicáns ou as glicoproteínas. 

-  Mostrar actitudes perseverantes e iniciativas desenvolvendo unha disposición que permita o 
traballo en grupo. 

-  Realizar traballos experimentais con axuda de guións, describindo os procesos e os 
resultados obtidos. 
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4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  Os glícidos 

-  Características 
xerais. 

-  Clasificación 
xeral de glícidos. 

-  Estrutura e 
función. 

-  Fórmulas dos 
glícidos 
atendendo ao 
número de 
átomos de C e 
ao seu grupo 
funcional. 

-  Os monosacáridos 

-  Estrutura, 
composición 
química, 
propiedades e 
funcións. 

-  Fórmulas dos 
monosacáridos 
máis 
importantes. 

-  Os principais 
derivados dos 
monosacáridos. 

-  Localización dos 
carbonos 
asimétricos e 
cálculo do 
número deles 
que pode 
presentar cada 
molécula. 

-  Conversión da 
representación 
de Fischer á 
cíclica dun 
monosacárido. 

-  O enlace O-
glicosídico 

-  Comparación 
dos tipos de 
enlaces que se 
producen entre 

  1.  Identificar a natureza 
química dos glícidos 
e clasificalos en 
función dos seus 
monómeros. 

  1.1.  Clasifica os glícidos e 
nomea e formula os 
principais monosacáridos 
describindo as súas 
funcións biolóxicas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Destacar a 
importancia biolóxica 
dos carbonos 
asimétricos e a súa 
consecuencia: a 
estereoisomería dos 
monosacáridos. 

  2.1.  Define os distintos tipos de 
isomería que se presentan 
nos monosacáridos, 
formulando os 
enantiómeros e os 
epímeros dos diferentes 
monosacáridos, e acha as 
formas cíclicas 
(anómeros) das pentosas 
e hexosas, 
relacionándoas coas súas 
funcións; en especial, na 
constitución dos 
polímeros. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Describir e explicar 
como se forma o 
enlace O-glicosídico 
e enumerar as 
funcións dos 
principais 
disacáridos. 

  3.1.  Distingue os diferentes 
tipos de enlace O-
glicosídico, describindo os 
disacáridos máis 
importantes e as súas 
principais funcións 
biolóxicas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Formular e describir 
os oligosacáridos, os 
polisacáridos e os 
compostos mixtos 
(peptidoglicáns e 
glicoproteínas) máis 
importantes, e 
explicar as súas 
funcións biolóxicas. 

  4.1.  Clasifica os polisacáridos 
pola súa estrutura e polas 
súas funcións biolóxicas, 
formulando a estrutura 
esquemática dos máis 
importantes 
oligosacáridos e 
polisacáridos, e 
relacionándoa coas súas 
funcións biolóxicas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver 
actitudes de 
respecto e 
colaboración ao 

  5.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos 
exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 
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os 
monosacáridos 
para formar os 
disacáridos. 

 
-  Os disacáridos 

-  Nomenclatura e 
principais 
disacáridos. 

-  Relación da 
presenza dun ou 
outro tipo de 
enlace  O-
glicosídico co 
poder redutor 
dos disacáridos. 

-  Fórmulas dos 
disacáridos máis 
importantes. 

-  Os polisacáridos 

-  Clasificación e 
funcións. 

-  A estrutura dos 
principais 
polisacáridos. 

traballar en grupo. 

  6.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
interpretando os 
seus resultados. 

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

CSC 

  6.2.  Desenvolve con 
autonomía a planificación 
do traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento coma 
material básico de 
laboratorio, argumentando 
o proceso experimental 
seguido, describindo as 
súas observacións e 
interpretando os seus 
resultados. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 

  7.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

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

 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Manexar os 
coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que 
acontece a noso arredor e 
responder preguntas. 

-  Valora o traballo realizado por distintos 
científicos sobre os glícidos, desde 1800 ata 
a actualidade. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos para 
explicar a función dos glícidos na nosa vida. 

-  Recoñece a importancia dos glícidos como 
compostos con función de reserva e 
estruturais. 

Comunicación 

lingüística 

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos 
escritos e orais. 

-  Manter unha actitude 

-  Le con interese os textos e fai unha lectura 
comprensiva dos contidos de cada epígrafe. 

-  Define conceptos relacionados cos glícidos 
como: isomería, enlace O-glicosídico, etc., 
utilizando vocabulario apropiado. 

-  Redacta e expón oralmente a importancia 
biolóxica dos monosacáridos, os 
oligosacáridos e os polisacáridos, con 
corrección, usando o vocabulario apropiado. 
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favorable cara á lectura. -  Elabora o seu propio resumo utilizando a 
guía da unidade. 

Competencia 
dixital 

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento. 

-  Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

-  Consulta as animacións sobre a ciclación da 
glicosa e a formación dos enlaces hemicetal 
e hemiacetal. 

-  Observa a simulación da formación do 
enlace O-glicosídico para afianzar os 
contidos. 

-  Fai presentacións para os seus compañeiros 
sobre a importancia dos glícidos na 
natureza. 

Conciencia e 
expresións 

culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Recoñece a importancia que teñen as 
animacións e simulacións, creadas 
utilizando distintos movementos e cores, 
para entender a estrutura espacial dos 
enlaces que se forman. 

Competencias 

sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade 
para a participación activa 
en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Valora a importancia que ten o estudo dos 
glícidos como compoñentes dos seres vivos. 

-  Recoñece a relevancia do traballo científico 
que levou a comprender que a glicosa é, por 
exemplo, o principal combustible metabólico 
da célula. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 

emprendedor 

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos 
dun tema. 

-  Planifica o seu tempo de traballo para 
efectuar de forma adecuada as tarefas 
recomendadas. 

-  Mostra interese por coñecer que glícidos se 
encontran nos alimentos que consumimos a 
diario e as cantidades que deben ser 
inxeridas para evitar trastornos na saúde. 

-  Expresa que proxectos levaría a cabo no 
seu contorno para comprobar a presenza ou 
non de polisacáridos como o amidón. 
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UNIDADE 3. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os lípidos 

Descrición da unidade 
O desenvolvemento da unidade iníciase sinalando as características comúns que presenta este 
grupo heteroxéneo de moléculas, así como as súas funcións máis destacadas.  

Posteriormente, estúdanse os ácidos graxos (concepto, tipos, propiedades, etc.) como 
constituíntes de moitas destas moléculas (lípidos saponificables). A continuación, vanse 
desenvolvendo os principais grupos de lípidos de acordo coas funcións que desempeñan nos 
seres vivos: lípidos de reserva enerxética e protectores, aquí incluiranse os acilglicéridos e 
céridos; lípidos de membrana, neste grupo englóbanse os fosfolípidos, os glicolípidos e o 
colesterol; por último, os lípidos que desempeñan outras funcións, onde se inclúen os terpenos, 
esteroides e prostaglandinas. 

Débese facer fincapé na diferenza que existe entre os lípidos saponificables e os 
insaponificables, entre os ácidos graxos saturados e os insaturados. Os alumnos e as alumnas 
teñen que saber poñer exemplos de cada un deles. 

Igualmente, é importante que os estudantes formulen, a partir das súas unidades constituíntes, 
estas moléculas; recoméndase que o fagan de forma esquemática e sen memorizar as 
fórmulas. Deste xeito, poderán identificalas e diferencialas das doutros compostos. Tamén, 
naquelas moléculas que teñan carácter anfipático, teñen que diferenciar as rexións hidrófobas 
das hidrófilas. 

É importante destacar o comportamento dos lípidos anfipáticos e o papel fundamental que 
desempeñan na formación das membranas celulares. Estes coñecementos son necesarios 
para unidades posteriores. 

Por último, resulta de grande interese que os alumnos e as alumnas coñezan a transcendencia 
que teñen os lípidos no correcto funcionamento do organismo e na saúde humana.  
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª semana de outubro. 
 
 

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer as características xerais dos lípidos, a súa clasificación e a función que realiza cada 
un deles. 

-  Recoñecer en esquemas a estrutura molecular dos diferentes tipos de lípidos e identificar 
neles as moléculas que os constitúen e os enlaces que as unen. 

-  Construír, a partir dos monómeros correspondentes, a estrutura molecular dos diferentes 
tipos de lípidos. 

-  Diferenciar na estrutura molecular dos lípidos anfipáticos, a rexión hidrófoba e a rexión 
hidrófila e coñecer as estruturas que estes lípidos crean cando están nun medio acuoso e 
resaltar a importancia que isto ten para os seres vivos. 

-  Adquirir un vocabulario técnico específico sobre os lípidos para expresar con corrección, de 
forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos. 

-  Realizar unha actividade de experimentación, como a formación de xabón, describindo o 
proceso que se leva a cabo. 
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4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básic as en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

 aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  Os lípidos 

-  Características, 
clasificación e 
funcións. 

-  Os ácidos graxos 

-  Clasificación e 
propiedades. 

-  Identificación dos 
símbolos de 
ácidos graxos 
saturados e 
insaturados. 

-  Influencia dos 
ácidos graxos 
insaturados no 
colesterol. 

-  Lípidos de reserva 
enerxética e 
protectores: os 
acilglicéridos e os 
céridos 

-  Reaccións de 
esterificación e 
saponificación. 

-  Lípidos de 
membrana: 
fosfolípidos, 
glicolípidos e 
esterois 

-  A estrutura dos 
fosfolípidos. 

-  Carácter 
anfipático dos 
fosfolípidos. 

  1.  Recoñecer a 
heteroxeneidade do 
grupo de compostos 
considerados lípidos 
e clasificalos. 

  1.1.  Describe o concepto de 
lípido e coñece que 
teñen en común este 
grupo de compostos, e 
clasifícaos utilizando 
diferentes criterios: 
químicos, estruturais e 
funcionais. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Recoñecer, formular 
esquematicamente e 
clasificar os ácidos 
graxos, e enunciar 
as características 
peculiares dalgún 
dos seus derivados. 

  2.1.  Escribe a fórmula xeral 
dun ácido graxo, 
describindo as súas 
características químicas; 
clasifica os ácidos graxos 
conforme a presenza de 
enlaces múltiples, 
enunciando as funcións 
biolóxicas dos derivados 
do ácido araquidónico. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Identificar a estrutura 
molecular dunha 
graxa neutra e dun 
lípido de membrana, 
e construír as 
fórmulas de 
triacilglicéridos e 
fosfolípidos a partir 
dos seus 
compoñentes. 

  3.1.  Escribe as reaccións de 
esterificación e 
saponificación para 
formar ou hidrolizar unha 
graxa neutra e a fórmula 
dun fosfolípido sinxelo, e 
representa 
esquematicamente a 
estrutura e a 
composición dos 
principais lípidos das 
membranas celulares. 

CMCT, 

CAA 
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-  Lípidos con outras 
funcións: terpenos, 
esteroides e 
prostaglandinas 

-  Análise da 
relación entre os 
terpenos e as 
vitaminas. 

-  A relación entre o 
colesterol e as 
enfermidades 
cardiovasculares
. 

  4.  Describir a estrutura 
molecular dos 
terpenos e dos 
esteroides, e 
enumerar os 
diferentes tipos e as 
súas funcións 
biolóxicas. 

  4.1.  Realiza esquemas 
sinxelos que representen 
a estrutura molecular dos 
derivados do isopreno, 
clasifica os derivados 
terpenoides e enumera 
os terpenos e esteroides 
máis importantes, 
indicando as súas 
funcións biolóxicas. 

CCL, 

CMCT 

 

  5.  Comprender o 
comportamento no 
medio acuoso das 
moléculas dos 
lípidos e explicar as 
súas propiedades 
para a constitución 
das membranas.   

  5.1.  Representa a molécula 
dun lípido que mostre a 
súa anfipatía, e explica 
os distintos tipos de 
dispersións lipídicas, 
como se distribúen as 
moléculas mediante 
esquemas sinxelos, e as 
características dos 
comportamentos 
moleculares dos lípidos 
de membrana. 

CMCT, 

CCEC, 

CCL, 

CAA 

  6.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver 
actitudes de respecto 
e colaboración ao 
traballar en grupo. 

  6.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, persevera 
nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos 
exercicios de 
aprendizaxe cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Manexar os 
coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que 
acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

-  Enumera as características dos principais 
tipos de lípidos e as súas funcións nos seres 
vivos. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos para 
xustificar por que hai graxas, como os 
aceites, que a temperatura ambiente son 
líquidas, mentres que hai outras, como os 
sebos, que son sólidas. 

-  Expón como se forman as bicapas lipídicas 
que constitúen a base estrutural das 
membranas. 

-  Explica como se poden fabricar as xabóns a 
partir de certos lípidos. 

-  Recoñece a importancia do colesterol nos 
seres vivos a partir das súas características 
e dos problemas que pode ocasionar para a 
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saúde humana. 

Comunicación 
lingüística 

-  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

-  Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos 
escritos e orais. 

-  Fai unha lectura comprensiva dos contidos 
de cada epígrafe. 

-  Define conceptos relacionados cos  
lípidos, as súas propiedades, funcións e 
clasificación tales como: anfipático, reacción 
de esterificación, reacción de saponificación, 
etc., utilizando vocabulario apropiado. 

-  Resolve con corrección e coherencia, 
usando a linguaxe adecuada adquirida nesta 
unidade, o resumo que se propón ao final da 
unidade, titulado «Elabora o teu propio 
resumo». 

-  Redacta con corrección e utilizando o 
vocabulario adecuado, a resolución das 
actividades sobre as características dos 
distintos tipos de lípidos que se propoñen na 
unidade. 

Competencia 
dixital 

-  Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento. 

-  Obtén información sobre os tipos de lípidos, 
utilizando diferentes fontes, con criterio e 
rigor. 

-  Usa con regularidade e eficacia os recursos 
incluídos na web de Anaya e noutras web 
para obter información sobre os diferentes 
tipos de lípidos. 

-  Interpreta información gráfica identificando 
en imaxes diferentes tipos de moléculas de 
lípidos. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Aprecia a estética das ilustracións e valora a 
súa importancia para coñecer a estrutura 
molecular dos tipos de lípidos e das 
formacións que orixinan os lípidos 
anfipáticos nos medios acuosos. 

-  Coñece a importancia das animacións e 
simulacións para comprender a formación 
dos enlaces químicos que unen os 
monómeros para formar os lípidos, como 
lecitina, esfingomielina, etc. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade 
para a participación activa 
en ámbitos de 
participación 
establecidos. 

-  Valora a importancia que ten o coñecemento 
dos lípidos e o seu papel nos seres vivos. 

-  Recoñece a influencia dos lípidos sobre a 
saúde humana. 

-  Participa activamente no traballo do 
laboratorio sobre a elaboración de xabón. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

-  Xerar novas e 
diverxentes posibilidades 
desde coñecementos 
previos dun tema. 

-  Planifica o seu tempo de traballo para 
desenvolver de forma adecuada as tarefas 
recomendadas. 

-  Participa activamente, con iniciativa, na 
realización de traballos grupais ou individuais 
propostos en relación cos contidos da 
unidade. 
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Aprender a 
aprender 

-  Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa dos 
contidos. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe. 

-  Elabora resumos sobre os contidos da 
unidade. 

-  Deseña unha táboa coa clasificación dos 
lípidos. 

-  Elabora esquemas sinalando as diferenzas 
entre distintos tipos de lípidos como: lípidos 
saponificables e insaponificables, 
fosfoglicéridos e esfingolípidos, etc. 

-  Utiliza debuxos esquemáticos para 
comprender a estrutura molecular dos tipos 
de lípidos e a súa formación. 
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  UNIDADE 4. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
As proteínas e a acción enzimática 

Descrición da unidade 
Antes de comezar esta unidade, os alumnos e as alumnas deben lembrar algúns dos 
conceptos estudados nas unidades anteriores, como o sistema regulador de pH, os carbonos 
asimétricos, etc. 

A unidade iníciase co estudo dos aminoácidos como unidades const itutivas das proteínas e o 
enlace que as une, o enlace peptídico. 

A continuación, detállanse as diferentes estruturas e propiedades que presentan as proteínas, 
facendo especial fincapé na desnaturalización e na especificidade. A clasificación e as 
principais funcións que desempeñan estas moléculas déixanse para o final, co propósito de 
enlazar a súa función catalizadora co estudo dos enzimas, que se desenvolven, xunto coas 
vitaminas, na última parte da unidade. 

Os alumnos e as alumnas deben ser capaces de escribir e identificar a fórmula xeral dun α-
aminoácido, a fórmula lineal dunha proteína. Ademais, deberán poder describir o seu 
comportamento químico. 

Por outro lado, é importante que coñezan os diferentes niveis estruturais que presentan as 
proteínas e a súa representación, que, en último termo, dependen da secuencia de 
aminoácidos, e determinan a súa configuración espacial, da cal dependen as súas propiedades 
e, polo tanto, a súa función biolóxica. 

En canto ao estudo da actividade enzimática, convén introducirlles aos estudantes os 
conceptos elementais de cinética (enerxía de activación, complexo activado, etc.), para, con 
posterioridade, describir a natureza dos enzimas e o mecanismo de acción enzimática, facendo 
fincapé en diversos conceptos tales como: cofactor, centro activo, especificidade enzimática, 
etc. 

A continuación, trátase a cinética enzimática e os factores que inflúen sobre as reaccións 
enzimáticas, como a concentración do substrato, a temperatura, o pH e a presenza de 
inhibidores. O alumnado estudará tamén a regulación enzimática, facendo especial fincapé nos 
encimas alostéricos. 

A unidade finaliza co estudo das vitaminas, as súas características e a súa clasificación.  
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de outubro, 1.ª semana de novembro e ½ semana 2.ª de novembro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer a estrutura molecular dos aminoácidos, as súas propiedades e os grupos en que se 
dividen. 

-  Comprender a formación do enlace peptídico e coñecer as súas características. Construír a 
partir dos monómeros correspondentes a estrutura lineal dunha proteína e sinalar nela a súa 
polaridade. 

-  Diferenciar os distintos tipos de estruturas que presentan as proteínas e coñecer os enlaces 
que estabilizan as devanditas estruturas. 

-  Explicar as principais propiedades que presentan as proteínas e as súas funcións máis 
importantes, e realizar unha clasificación destas atendendo á súa composición.  

-  Coñecer a natureza dos enzimas, e comprender o mecanismo de acción enzimática, e o 
efecto que sobre a cinética das reaccións enzimáticas teñen diversos factores como a 
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concentración do substrato, a temperatura, o pH, etc.  

-  Adquirir un vocabulario técnico específico sobre as proteínas e os enzimas para expresar con 
corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos. 

– Realizar, coa axuda dun guión, unha actividade experimental, como a reacción de Biuret para 
a identificación de proteínas, describindo o proceso que se leva a cabo.  

 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CCIEP), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  Os aminoácidos 

-  Clasificación e 
propiedades. 

-  A fórmula dun 
aminoácido. 

-  Tipos de 
aminoácidos: 
neutros 
(apolares e 
polares), 
ácidos e 
básicos. 

-  Os 
aminoácidos 
que presentan 
isomería. 

-  O enlace 
peptídico 

-  Formación de 
proteínas. 

-  As proteínas 

-  Estrutura, 
clasificación e 
función. 

-  Os niveis 
estruturais das 
proteínas. 

-  Os enzimas 

-  Características 
e mecanismos 
de acción dos 
enzimas. 

-  A formación do 
complexo 
enzima-
substrato. 

-  Cinética 
enzimática 

  1.  Describir a estrutura 
dos aminoácidos, as 
súas propiedades e a 
súa clasificación, así 
como a formación do 

enlace peptídico. 

  1.1.  Describe a fórmula xeral 
dos aminoácidos e as súas 
propiedades, clasifica e 
explica a formación do 

enlace peptídico. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Distinguir os tipos de 
estrutura das 
proteínas e 
comprender como a 
secuencia de 
aminoácidos contén a 
información que 
condiciona a súa 
forma (conformación) 
e, polo tanto, a súa 

función. 

  2.1.  Describe as estruturas que 
adquiren as proteínas e as 
interaccións que as 
manteñen. Clasifícaas en 
niveis estruturais, 
explicando os conceptos 
de conformación e 
desnaturalización, e a 
relación entre a 
estabilidade da 
conformación dunha 
proteína, a súa estrutura 

primaria e a súa función. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Clasificar as proteínas 
polas súas 
propiedades 
estruturais e 
relacionalas coas 
súas funcións 

biolóxicas. 

  3.1.  Explica a clasificación das 
proteínas pola súa 
composición, pola súa 
estrutura e polas súas 
funcións, e as 
características da súa 
funcionalidade, a súa 
especificidade e a súa 

versatilidade. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Describir o 
mecanismo da 
catálise e enunciar as 
características da 

acción enzimática. 

  4.1.  Explica os conceptos de 
catalizador e de encima, 
en que consiste a catálise 
e a cinética química, os 
mecanismos de actuación 
dos encimas e as 
características da súa 
acción, e os factores que 

inflúen nesta. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

  5.  Explicar a inhibición 
enzimática, clasificar 
os seus tipos e 

  5.1.  Expón o concepto de 
inhibidor, os tipos de 
inhibición, os mecanismos 

CCL 

CMCT 
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-  Regulación da 
actividade 
enzimática. 

-  O mecanismo 
de modificación 
covalente. 

-  Inhibidores 
competitivos e 
non 
competitivos. 

-  Cálculo dos 
valores de KM 
e velocidade 
máxima a partir 
de gráficas de 
cinética 
enzimática. 

-  As vitaminas 

-  Clasificación e 
función. 

comprender a súa 
relación cos 
mecanismos de 

regulación. 

de acción e de regulación 
dos enzimas alostéricos e 
as características 

específicas destes. 

  6.  Coñecer a existencia 
dos cofactores ou 
coenzimas na 
actividade enzimática 
e relacionalos co 

concepto de vitamina. 

  6.1.  Expresa o concepto de 
vitamina (clásico e 
moderno), a clasificación 
dos tipos de vitaminas, as 
funcións destas e a 
relación entre os 
conceptos de coenzima e 

vitamina. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos exercicios 
de aprendizaxe 

cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSYC, 

SIEP 

  8.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e 
interpretando os seus 

resultados. 

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

empregado. 

CSYC 

  8.2.  Desenvolve con autonomía 
a planificación do traballo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos 
de recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, argumentando 
o proceso experimental 

seguido, 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Manexar os 
coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía 
para solucionar 
problemas, 
comprender o que 
acontece arredor nosa 
e responder 
preguntas. 

-  Comprender e 
interpretar a 
información 
presentada en formato 
gráfico. 

-  Recoñece e explica as características dos 
aminoácidos e do enlace peptídico, así como 
as características e as funcións das proteínas, 
as dos enzimas e o seu mecanismo de acción. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos para 
resolver diferentes preguntas e problemas, 
como escribir a fórmula dun tripéptido, por que 
a pataca, se é mesturada con amilase salival a 
37 °C, adquire sabor doce; por que a febre alta 
pode ser letal, etc. 

-  É capaz de utilizar a información achegada 
polos gráficos para deducir como inflúe nas 
reaccións enzimáticas a concentración do 
substrato, a temperatura e o pH. 

Comunicación 
lingüística 

-  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

-  Manter unha actitude 
favorable cara á 
lectura. 

-  Utilizar o vocabulario 
adecuado, as 
estruturas lingüísticas 
e as normas 
ortográficas e 
gramaticais para 
elaborar textos 
escritos e orais. 

-  Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e 
coherencia. 

-  Le con interese as lecturas recomendadas e fai 
unha lectura comprensiva dos contidos de 

cada epígrafe. 

-  Define conceptos relacionados coas proteínas 
e os enzimas tales como: enlace peptídico, 
grupo prostético, centro activo, sitio alostérico, 
vitamina, coenzima, etc., utilizando o 
vocabulario apropiado. 

-  Resolve as actividades propostas na unidade e 
o resumo proposto ao final desta con 
corrección e coherencia, usando o vocabulario 
preciso. 

-  Responde as preguntas que se lle formulan, 
expresándose con fluidez e coherencia. 

Competencia 
dixital 

-  Empregar distintas 
fontes para a busca de 
información. 

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento. 

-  Obtén información sobre as proteínas 
(estrutura, propiedades, función e clasificación) 
e sobre os encimas (natureza, mecanismo de 
acción e factores que inflúen na cinética 
enzimática), utilizando diferentes fontes con 
criterio e rigor. 

-  Usa con eficacia os recursos incluídos na web 
de Anaya para obter información sobre a 
regulación da acción enzimática e sobre as 
vitaminas e as enfermidades carenciais. 

Conciencia e 
expresións 
culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético. 

-  Aprecia a importancia que teñen as ilustracións 
para comprender a estrutura das proteínas, o 
mecanismo de acción enzimática, etc. 

-  Valora a importancia das animacións para 
comprender a formación de enlaces, como o 
enlace peptídico. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade 
para a participación 

-  Valora a importancia que ten o coñecemento 
das proteínas como constituíntes esenciais dos 
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activa en ámbitos de 
participación 
establecidos. 

seres vivos, tanto cuantitativa coma 
cualitativamente. 

-  Recoñece a importancia que teñen as 
vitaminas nos seres vivos e valora a relevancia 
que tivo o seu descubrimento. 

-  Participa activamente no traballo do laboratorio 
sobre o recoñecemento das proteínas. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

-  Xerar novas e 
diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos 
dun tema. 

-  Planifica o seu tempo de traballo para 
desenvolver de forma adecuada as tarefas 
recomendadas. 

-  Participa activamente con iniciativa na 
execución dos traballos propostos en relación 
cos contidos tratados na unidade. 

Aprender a 
aprender 

-  Desenvolver 
estratexias que 
favorezan a 
comprensión rigorosa 
dos contidos. 

-  Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe. 

-  Utiliza diversas técnicas de traballo para 
mellorar a aprendizaxe dos distintos contidos 
da unidade, como as estruturas das proteínas, 
etc.; elabora resumos e esquemas 
conceptuais; organiza a información en táboas, 
etc. 

-  Utiliza imaxes e debuxos esquemáticos 
propostos no texto para mellorar o proceso de 
aprendizaxe e facilitar a comprensión da 
formación do enlace peptídico, das estruturas 
das proteínas, do proceso de 
desnaturalización, da hipótese do axuste 
inducido, da acción dos inhibidores, etc. 

-  Autoavalía os coñecementos adquiridos sobre 
as proteínas e os enzimas contestando o test 
de autoavaliación. 

-  Resolve as actividades da unidade para 
repasar e afondar. 
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1.  UNIDADE 5. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os ácidos nucleicos 

Descrición da unidade 
Antes de comezar esta unidade, os alumnos e as alumnas deben lembrar algúns concep tos 
aprendidos en unidades anteriores sobre os glícidos, como son a estrutura das pentosas e a 
formación do enlace hemiacetal intramolecular na ciclación de pentosas e hexosas, así como o 
concepto de esterificación, a composición química dos enzimas e das vitaminas que actúan 
como coenzimas, o que lles permitirá seguir con soltura o desenvolvemento desta unidade.  

Iníciase o estudo da unidade cunha pequena introdución acerca do descubrimento, levado a 
cabo por Miescher, dos ácidos nucleicos no núcleo da célula. 

A composición química dos ácidos nucleicos, partindo para iso de cada un dos compoñentes 
fundamentais, é dicir, as bases nitroxenadas, pentosas e ácido fosfórico, é o comezo en si da 
unidade. A continuación, descríbense os distintos tipos de enlaces que se establecen entre eles 
ata constituír os dous tipos de ácidos nucleicos.  Posteriormente, estudarase o ADN como 
portador da información xenética, expoñendo a estrutura primaria e secundaria e os diferentes 
graos de condensación e empaquetamento, e, de xeito breve, fálase da desnaturalización do 
ADN.  Os apartados seguintes ocúpanse da estrutura e os tipos de ARN, e faise especial 
fincapé na estrutura do ARN transferente, xa que, na unidade 13 (A base molecular da 
herdanza) vainos resultar de grande utilidade. Para rematar a unidade, trátanse os derivados 
dos nucleótidos de interese biolóxico que, debido ás diferentes funcións que realizan, 
aparecerán con moita frecuencia noutros temas. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

½ semana 2.ª de novembro, 3.ª semana de novembro e ½ semana 4.ª de novembro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Recoñecer que os ácidos nucleicos están constituídos por monómeros chamados nucleótidos 
e diferenciar entre nucleósido, nucleótido e ácido nucleico. 

-  Coñecer os tipos de nucleótidos e ácidos nucleicos existentes, e a súa clasificación. 

-  Identificar a estrutura primaria e secundaria dos ácidos nucleicos e recoñecelos como 
moléculas capaces de conter información. 

-  Describir a estrutura secundaria dos ácidos nucleicos e os enlaces que se establecen entre 
eles. 

-  Comprender o modelo dado para a estrutura do ADN, a complementariedade entre as bases, 
os diferentes niveis de complexidade existentes e as súas repercusións para a Bioloxía.  

-  Adquirir un vocabulario técnico específico sobre os ácidos nucleicos para expresar con 
corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos. 

-  Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas, describindo a súa 
execución e interpretando os seus resultados. 

-  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de creacións 
propias. 



 

- 170 - 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (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 
dos ácidos 
nucleicos 

-  Fórmulas dun 
nucleósido e dun 
nucleótido. 

-  O enlace N-
glicosídico. 

-  O enlace 
fosfodiéster. 

-  O ADN 

-  Estrutura e 
composición. 

-  Modelo da dobre 
hélice. 

-  Representación 
esquemática 
dunha cadea de 
ADN, indicando a 
súa polaridade. 

-  A estrutura 
secundaria do 
ADN. 

-  
Complementarie
dade de bases 
dos nucleótidos 
nas cadeas de 
ADN. 

-  O ARN 

-  Estrutura e 
composición. 

-  A estrutura 
secundaria do 
ARNt. 

-  Derivados dos 
nucleótidos de 
interese biolóxico: 
ATP, NAD+ e 
AMPc. 

  1.  Recoñecer os 
nucleótidos como 
monómeros dos 
ácidos nucleicos e 
identificar os seus 

compoñentes. 

  1.1.  Sinala as distintas bases 
nitroxenadas indicando 
os nucleósidos e 
nucleótidos que forman, 
a súa clasificación e a 
formación do enlace N-

glicosídico. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Coñecer os distintos 
tipos de nucleótidos 
e ácidos nucleicos, 
clasificalos e 
identificar a súa 

estrutura primaria. 

  2.1.  Menciona os principais 
nucleótidos libres (non 
nucleicos) e as súas 
funcións, e formula 
esquematicamente os 
distintos tipos de ácidos 
nucleicos 
(polinucleótidos), 
sinalando que teñen en 
común e cales son as 
súas diferenzas. 

CMCT, 

CAA, 

CCEC 

  3.  Describir a estrutura 
secundaria dos 
ácidos nucleicos e 
recoñecelos como 
moléculas capaces 
de conter 
información. 

  3.1.  Describe o modelo de 
Watson e Crick para a 
estrutura do ADN; 
diferencia os tipos de 
ARN, a súa estrutura 
básica e as súas 
funcións, e explica por 
que os ácidos nucleicos 
poden conter 

información. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Comprender a 
transcendencia do 
modelo de estrutura 
do ADN e as súas 
repercusións para a 

Bioloxía. 

  4.1.  Sinala os datos 
experimentais que 
levaron á proposición do 
modelo de Watson e 
Crick e explica como 
contribuíu o 
descubrimento do 
modelo de estrutura do 
ADN a reforzar a 
hipótese sobre a súa 

función. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 

defender opinións, 

  5.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos 
exercicios de 

aprendizaxe cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 
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  6.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
interpretando os 

seus resultados. 

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

empregado. 

CSC 

  6.2.  Desenvolve con 
autonomía a planificación 
do traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando o proceso 
experimental seguido, 
describindo as súas 
observacións e 
interpretando os seus 

resultados. 

CIEE, 

CCL, 

CAA 

  7.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 

creacións propias. 

  7.1.  Utiliza técnicas e códigos 
para representar 
moléculas e valora a súa 

correcta representación. 
CCEC 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

-  Valora o traballo de diferentes 
científicos sobre os ácidos nucleicos 
desde 1869 ata a actualidade. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos 
para explicar a función dos ácidos 
nucleicos. 

-  Coñece a importancia dos ácidos 
nucleicos como portadores da 
información xenética e responsables 
da transcrición e síntese de 
proteínas. 
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Comunicación 
lingüística 

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con 
sentido literario.. 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

-  Le con interese os textos e fai unha 
lectura comprensiva dos contidos de 
cada epígrafe. 

-  Utiliza o vocabulario adecuado para 
definir conceptos relacionados cos 
ácidos nucleicos como: nucleótido, 
nucleósido, bases púricas e 
pirimidínicas... 

-  Redacta e expón oralmente con 
corrección, utilizando o vocabulario 
adecuado, a importancia biolóxica 
dos traballos que levaron ao 
descubrimento dos ácidos nucleicos. 

-  Elabora o seu propio resumo 
utilizando a guía da unidade. 

Competencia 
dixital 

-  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

-  Consulta vídeos na web de Anaya 
sobre o procedemento utilizado para 
a extracción de ADN de espinacas. 

-  Consulta os contidos da unidade na 
web para afianzalos. 

-  Fai presentacións para os seus 
compañeiros e compañeiras sobre a 
importancia do estudo do ADN e o 
ARN. 

Conciencia e 
expresións 

culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.. 

-  Aprecia a importancia que teñen as 
animacións, creadas utilizando 
distintos movementos e cores, para 
entender a estrutura espacial dos 
enlaces que se forman. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

-  Valora a importancia que ten o 
estudo dos nucleótidos e os ácidos 
nucleicos como compoñentes dos 
seres vivos. 

-  Recoñece a importancia do traballo 
científico que levou a comprender 
que o ADN é o portador da 
información xenética. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 

emprendedor 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun 
tema. 

-  Planifica o seu tempo de traballo 
para desenvolver de forma adecuada 
as tarefas recomendadas. 

-  Mostra interese por coñecer as 
investigacións actuais en proteómica. 

-  Expresa que proxectos levaría a 
cabo para coñecer a estrutura do 
ADN de distintos organismos. 
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  UNIDADE 6. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A célula e as envolturas celulares 
 
Descrición da unidade 
Esta unidade abre o bloque temático «A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular» 
no que, por un lado, se amplía o coñecemento que os estudantes teñen do curso pasado da 
teoría celular e dos modelos de organización celular e, por outro, afóndase nos orgánulos que 
constitúen as células e nas funcións que estes realizan. 

Esta unidade permite utilizar a historia da ciencia como recurso; é dicir, analizando como 
se chegou a formular a «teoría celular», os estudantes poden valorar os profundos 
cambios producidos ao longo  do tempo e a influencia do contexto histórico, o que fará 
que perciban o traballo científico como unha actividade en constante construción. 
Ademais, tamén apreciarán a importancia dos avances tecnolóxicos: o descubrimento da 
célula non sería posible sen o descubrimento do microscopio. 

Na unidade lémbranse as estruturas xerais das células procariota e eucariota –animal e 
vexetal–, que o alumnado coñece de cursos anteriores. É importante que os alumnos e as 
alumnas distingan claramente entre estes dous graos de complexidade da célula.  

Se os medios dispoñibles no centro o fan posible, sería conveniente que os estudantes 
visualicen diferentes preparacións celulares nun microscopio óptico. Ademais de diferenciar 
células animais de vexetais, poden realizar bosquexos das súas observacións.  
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1/2 semana 4.ª de novembro e as dúas primeiras semanas de decembro.  
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer a teoría celular e o seu desenvolvemento en relación co progreso tecnolóxico.  

-  Diferenciar entre células procariotas e células eucariotas, e comprender a orixe e a evolución 
celular. 

-  Explicar a orixe dos orgánulos celulares e establecer as diferenzas entre as células dos 
organismos autótrofos e heterótrofos. 

-  Coñecer a composición, a estrutura e as funcións da membrana plasmática, así como os 
mecanismos para levar a cabo as devanditas funcións. 

-  Diferenciar entre os distintos tipos de unións intercelulares. 

-  Coñecer a composición, a estrutura e as funcións dos diferentes tipos de paredes celulares.  
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4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  A historia da bioloxía 
celular 

-  A teoría celular. 

-  O microscopio e 
outros métodos de 
estudo 

-  Técnicas 
microscópicas 
básicas que 
permitiron os 
avances no 
estudo das 
células co 
microscopio 
óptico. 

-  Tipos de 
microscopio. 

-  Os modelos de 
organización celular 

-  As células 
procariotas e 
eucariotas (animal 
e vexetal). 

-  A membrana 
plasmática 

-  Composición, 
estrutura e 
funcións da 
membrana 
plasmática. 

-  O modelo de 
mosaico fluído. 

-  O transporte a 
través da 
membrana. 

-  Diferenciacións da 
membrana. 
Unións. 

-  A matriz extracelular 
e as paredes 
celulares. 

  1.  Coñecer os 
acontecementos 
históricos máis 
importantes no 
desenvolvemento 
da teoría celular, a 
correlación dos 
avances no seu 
estudo cos 
descubrimentos 
tecnolóxicos e a 
importancia das 
investigacións de 
Ramón y Cajal na 
universalización 
da teoría celular. 

  1.1.  Explica o significado da 
teoría celular e valora a 
súa importancia como 
teoría básica da bioloxía, 
as súas anotacións na 
actualidade, a importancia 
dos descubrimentos en 
microscopía en relación 
co estudo da célula e as 
achegas de Ramón y 
Cajal á xeneralización da 
teoría celular. 

CMCT, 

CCL 

  2.  Comprender as 
diferenzas de 
estrutura e 
comportamento 
bioquímico máis 
importantes entre 
procariotas e 
eucariotas, e a 
súa relación 
evolutiva. 

  2.1.  Compara a organización 
celular procariota e 
eucariota como a división 
fundamental entre os 
seres vivos, sinalando 
similitudes e diferenzas na 
súa composición química, 
estrutura e función. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Sinalar as 
semellanzas e as 
diferenzas entre 
as células dos 
autótrofos e as 
dos heterótrofos, 
e a orixe dos 
orgánulos 
celulares. Explicar 
os 
condicionamentos 
xerais 
responsables do 
tamaño e da 
forma das células. 

  3.1.  Enumera e interpreta as 
semellanzas e as 
diferenzas entre as células 
animais e as das plantas, e 
a estrutura interna dunha 
célula eucariótica animal e 
unha vexetal, e dunha 
célula procariótica –tanto 
no microscopio óptico 
coma no electrónico–, 
identificando os seus 
orgánulos e describindo a 
función que desempeñen. 

CMCT, 

CCL 

  4.  Describir a 
estrutura, a 
composición 
química e a 
función da 

  4.1.  Comenta as diferenzas e 
as similitudes dos 
modelos de membrana 
plasmática propostos por 
Danielli & Davson e 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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membrana 
plasmática. 

Singer & Nicholson, 
indicando as súas 
moléculas constitutivas e 
a disposición que estas 
adoptan, e explica a 
composición química e a 
función do glicocálix. 

  5.  Explicar os 
distintos tipos de 
transporte a 
través das 
membranas 
celulares. 

  5.1.  Analiza a necesidade do 
transporte a través da 
membrana, cada un dos 
tipos de transporte 
transmembrana e os 
distintos modelos de 
transporte por 
desprazamento da 
membrana celular. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

  6.  Comentar os tipos 
básicos de unións 
intercelulares. 

  6.1.  Sinala a forma e as 
características dos 
distintos tipos de unións 
intercelulares. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  7.  Coñecer a 
estrutura, a 
composición 
química e a 
función dos 
diferentes tipos de 
paredes celulares. 

  7.1.  Detalla a estrutura e a 
composición química da 
parede celular das 
plantas, dos fungos e das 
bacterias. 

CMCT, 

CCL, 

CAA, 

CCEC 

  8.  Mostrar iniciativa 
e perseveranza á 
hora de afrontar 
os problemas e de 
defender opinións, 
e desenvolver 
actitudes de 
respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos 
exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  9.  Realizar un 
traballo 
experimental coa 
axuda dun guión 
de prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
interpretando os 
seus resultados. 

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

CSC 

  9.2.  Desenvolve con 
autonomía a planificación 
do traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento coma 
material básico de 
laboratorio, argumentando 
o proceso experimental 
seguido, describindo as 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 
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súas observacións e 
interpretando os seus 
resultados. 

10.  Utilizar diversos 
materiais, 
técnicas, códigos 
e recursos 
artísticos na 
realización de 

creacións propias. 

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

 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 
   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

-  Recoñece e calcula os aumentos nos 
microscopios ópticos. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos 
para resolver diferentes preguntas e 
problemas sobre o intercambio de 
elementos químicos nas membranas 
celulares. 

Comunicación 
lingüística 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

-  Redacta e expón oralmente, con 
corrección e utilizando o vocabulario 
adecuado, a teoría celular, así como 
as características dos diferentes 
tipos de células e as súas 
envolturas, que se piden nas 
diversas cuestións propostas. 

-  Resolve con corrección e 
coherencia, usando a linguaxe 
adecuada adquirida nesta unidade, o 
resumo que se propón ao final do 
tema, titulado «Elabora o teu propio 
resumo». 

-  Utiliza o vocabulario adecuado para 
definir conceptos relacionados coa 
teoría celular e cos tipos celulares e 
as estruturas que as aislan do 
medio. 

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas polo profesorado e 
realiza unha lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe. 

Competencia 
dixital 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

-  Empregar distintas fontes para 
a busca de información. 

-  Usa con regularidade os recursos 
incluídos na web de Anaya e noutras 
páxinas web para obter información 
sobre a teoría celular, os 
instrumentos e as técnicas para o 
estudo das células e o coñecemento 
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dos diferentes tipos celulares, así 
como a estrutura e o funcionamento 
das membranas, as unións e as 
cubertas das células. 

-  Usa diferentes fontes para obter 
información sobre as células 
procariotas e eucariotas, e as células 
animais e vexetais. 

Conciencia e 
expresións 

culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Recoñece e utiliza distintos recursos 
expresivos, e aprecia a estética dos 
materiais que utiliza, como os 
esquemas, debuxos, presentacións, 
etc., das células e os demais 
elementos estudados nesta unidade. 

-  Utiliza imaxes de microscopía para o 
estudo das células e as súas 
estruturas, e aprecia a estética 
destas. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

-  Valora a importancia que ten o 
coñecemento da célula e as súas 
estruturas para o coñecemento dos 
seres vivos e para resolver 
problemas de saúde. 

-  Participa activamente no traballo do 
laboratorio sobre a elaboración e a 
observación de diferentes 
preparacións para o estudo da 
célula. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 

emprendedor 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun 
tema. 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

-  Participa activamente, con iniciativa, 
no recoñecemento dos diferentes 
tipos de células, das súas 
membranas e as súas paredes, así 
como das unións entre estas, 
buscando imaxes en distintas 
páxinas web. 

-  Planifica o seu tempo de traballo 
para realizar de forma adecuada as 
tarefas recomendadas. 
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UNIDADE 7. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os orgánulos celulares (I) 
 
Descrición da unidade 
Unha vez estudados os límites celulares (membrana plasmática e paredes celulares), nesta 
unidade abórdanse o citoplasma e algunhas das estruturas (citoesqueleto) e orgánulos 
inmersos nel; en concreto, os orgánulos sen membrana (ribosomas e inclusións 
citoplasmáticas) e os orgánulos con membrana simple (o retículo endoplasmático, o aparato de 
Golgi, os lisosomas, os vacúolos e os perosixomas). 

Para facilitar que o alumnado comprenda a forma de cada orgánulo, optouse por utilizar, 
ademais de microfotografías electrónicas, abundantes esquemas. Nalgúns casos, a ilustración 
parte da microfotografía, o que axuda a ver a forma tridimensional, é dicir, o volume de cada 
estrutura e de cada orgánulo. 

Ao igual que na unidade anterior, vanse analizando os compoñentes químicos, a estrutura  e as 
funcións de cada un dos orgánulos mencionados. 

Os alumnos e as alumnas teñen que diferenciar entre a morfoloxía interna e un corte, xa sexa 
transversal ou lonxitudinal, que é o que habitualmente se reproduce en fotografías ou en 
esquemas. 

En moitas das probas de acceso á universidade aparecen microfotografías ou esquemas 
destes orgánulos (aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ribosomas, etc.) nos que o 
alumnado debe recoñecer os compoñentes e as estruturas presentes neles.  
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

3.ª e 4.ª semanas de xaneiro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer o citoplasma celular e os distintos elementos que se encontran nel, así como a 
estrutura e a función do citoesqueleto e as clases de filamentos que o integran.  

-  Diferenciar e coñecer as características e as funcións das estruturas formadas por 
microtúbulos, como o centrosoma, os cilios e os flaxelos. 

-  Coñecer a estrutura e a función dos ribosomas e as inclusións citoplasmáticas.  

-  Identificar os sistemas de endomembranas, como o retículo endoplasmático e o aparato de 
Golgi, comprendendo a súa estrutura, funcións e tipos. 

-  Identificar outros orgánulos non enerxéticos do sistema de endomembranas, como os 
lisosomas, os peroxisomas e os vacúolos, comprendendo a súa estrutura e función.  
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4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSY C), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 
  

 

-  O hialoplasma como 
sede de reaccións 
metabólicas 

-  O citoesqueleto 

-  Compoñentes e 
funcións. 

-  Os centríolos, os cilios 
e os flaxelos 

-  Estruturas e 
funcións biolóxicas. 

-  Os ribosomas e as 
inclusións 
citoplasmáticas 

-  Funcións dos 
ribosomas. 

-  O retículo 
endoplasmático 

-  Identificación do 
retículo 
endoplasmático en 
microfotografías 
electrónicas de 
células. 

-  O aparato de Golgi 

-  Identificación do 
aparato de Golgi 
en microfotografías 
electrónicas de 
células. 

-  Os lisosomas, os 
peroxisomas e os 
vacúolos 

-  Identificación dos 
peroxisomas e os 
vacúolos en 
microfotografías 
electrónicas de 
células. 

  1.  Desenvolver o 
concepto de 
hialoplasma e a 
natureza do 
citoesqueleto. 

  1.1.  Explica as 
características e 
misións do 
hialoplasma, citando 
as funcións e os 
elementos 
compoñentes do 
citoesqueleto. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Detallar a 
composición química 
e explicar a estrutura 
e as misións dos 
orgánulos e das 
estruturas non 
membranosas da 
célula. 

  2.1.  Sinala a composición 
química, a estrutura e 
a función dos 
ribosomas, os 
centríolos, os cilios, os 
flaxelos e as 
inclusións. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Enumerar e describir 
a estrutura e a 
función de cada 
unha das estruturas 
e orgánulos que 
constitúen o sistema 
de endomembranas 
da célula. 

  3.1.  Describe a orixe, a 
morfoloxía e as 
funcións do retículo 
endoplasmático e do 
aparato de Golgi. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.2.  Describe a orixe, a 
morfoloxía, os tipos e 
as funcións dos 
lisosomas, os 
peroxisomas e os 
vacúolos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver 
actitudes de 
respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

  4.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 
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  5.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
interpretando os 
seus resultados. 

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

CSC 

  5.2.  Desenvolve con 
autonomía a 
planificación do 
traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de recoñecemento 
como material básico 
de laboratorio, 
argumentando o 
proceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 
seus resultados. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 

  6.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

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

CCEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia 
e tecnoloxía 

-  Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

-  Organiza en esquemas ou táboas as 
características das estruturas 
celulares e dos orgánulos 
pertencentes ao sistema de 
endomembranas. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos 
para resolver distintas preguntas e 
problemas sobre as diferentes 
estruturas celulares, os ribosomas e 
os elementos membranosos do 
citoplasma, contidos no tema. 

Comunicación 
lingüística 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

-  Expón oralmente e redacta con 
corrección, utilizando o vocabulario 
adecuado, toda a información 
referente ás estruturas e os 
orgánulos celulares que se pide nas 
diversas cuestións propostas. 

-  Resolve con corrección e 
coherencia, usando a linguaxe 
adecuada adquirida nesta unidade, 
o resumo que se propón ao final do 
tema, titulado «Elabora o teu propio 
resumo». 

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas polo profesorado e 
fai unha lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe. 

Competencia 
dixital 

-  Empregar distintas fontes para 
a busca de información. 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

-  Utiliza diferentes fontes para obter 
información sobre as estruturas e os 
orgánulos estudados na unidade. 

-  Usa con regularidade os recursos 
incluídos na web de Anaya e noutras 
páxinas web para obter información 
sobre o citoesqueleto e as demais 
estruturas formadas por filamentos e 
microtúbulos, así como sobre os 
ribosomas e os orgánulos estudados 
do sistema de endomembranas. 
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Conciencia e 
expresións 
culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Coñece e utiliza distintos recursos 
expresivos, e aprecia a estética dos 
materiais que utiliza, como os 
esquemas, debuxos, presentacións, 
etc., das células e os demais 
elementos estudados nesta unidade. 

-  Utiliza imaxes de microscopía para o 
estudo das células e as súas 
estruturas, e aprecia a estética 
destas. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

-  Valora a importancia que ten o 
coñecemento da célula e as súas 
estruturas para o coñecemento dos 
seres vivos e para resolver problemas 
de saúde. 

-  Participa activamente no traballo do 
laboratorio sobre a elaboración e a 
observación de diferentes 
preparacións para o estudo da 
célula e as súas estruturas e 
orgánulos. 

Sentido de 
iniciativa e espírito 

emprendedor 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun 
tema. 

-  Organiza o seu tempo de traballo 
para realizar de forma adecuada as 
tarefas recomendadas. 

-  Participa, activamente e con 
iniciativa, no recoñecemento das 
estruturas e os orgánulos celulares, 
buscando imaxes en distintas 
páxinas web. 

Aprender a 
aprender 

-  Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Válese de diversas técnicas de traballo 
para mellorar a súa aprendizaxe: 
resumos, táboas, esquemas e 
debuxos para diferenciar entre os 
distintos tipos de estruturas e 
orgánulos. 

-  Utiliza imaxes e debuxos 
esquemáticos propostos no texto e 
nos medios audiovisuais 
proporcionados e indicados ao longo 
da unidade para mellorar o proceso 
de aprendizaxe. 

-  Autoavalíase elaborando o resumo 
final da unidade, o test de 
autoavaliación e as actividades de 
peche de unidade. 
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 UNIDADE 8. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os orgánulos celulares (II) 

 
Descrición da unidade 
Nesta unidade continúase co estudo dos orgánulos celulares que presentan dobre membrana: 
o núcleo, as mitocondrias e os cloroplastos. 

O núcleo celular ten un papel destacado no control da actividade celular, xa que contén o 
material xenético. Os alumnos e as alumnas deben coñecer as características e a estrutura 
deste orgánulo, xa que é un concepto básico para o desenvolvemento das unidades dedicadas 
ao ciclo celular e á base molecular da herdanza. 

Nas mitocondrias e nos cloroplastos prodúcense as rutas fundamentais do metabolismo, como 
a respiración (na mitocondria) e a fotosíntese (no cloroplasto), polo que tradicionalmente se 
denominan orgánulos membranosos enerxéticos. Ao igual que no caso do núcleo, o 
coñecemento das súas características e da súa estrutura resulta básico para abordar os 
capítulos dedicados ao metabolismo. 

Tamén se utilizaron, para a súa explicación, abundantes esquemas e microfotografías con 
diversos cortes transversais e lonxitudinais. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Desde o 30 de xaneiro ata o 7 de febreiro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer o núcleo celular e a súa función. Diferenciar as súas estruturas en cada un dos seus 
dous estados. 

-  Coñecer a estrutura e a función das mitocondrias. 

– Coñecer a estrutura e a función dos plastos, en especial, dos cloroplastos.  

 

 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de  

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  O núcleo celular. O 
núcleo interfásico. O 
núcleo en división 

-  Estrutura do 
núcleo. 

-  Tipos de 
cromosomas. 

-  Identificación do 
núcleo celular en 
microfotografías 

  1.  Coñecer as 
características do 

núcleo. 

  1.1.  Coñece a orixe, a 
morfoloxía, a 
composición química 
e a actividade 

metabólica do núcleo. 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Analiza a 
ultraestrutura e a 
función da cuberta 
nuclear, describindo a 
estrutura dun poro 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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electrónicas. 

-  As mitocondrias 

-  As características 
das mitocondrias. 

-  Identificación das 
mitocondrias en 
microfotografías 
electrónicas. 

-  Os plastos 

-  As características 
dos cloroplastos. 

-  Identificación dos 
cloroplastos en 
microfotografías 
electrónicas. 

nuclear (complexo do 
poro), e sinala as 
características de 
permeabilidade desta 

envoltura. 

  1.3.  Explica as 
características da 
cromatina e describe 
a morfoloxía, a 
composición química 
e a función do 

nucléolo. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Coñecer a 
morfoloxía, os tipos, 
a estrutura e a 
función dos 

cromosomas. 

  2.1.  Coñece a natureza 
dos cromosomas, a 
súa estrutura, a súa 
clasificación e a 
terminoloxía 

relacionada con eles. 

CMCT, 

CAA 

  3.  Describir e analizar a 
estrutura e a función 
das mitocondrias e 

os cloroplastos. 

  3.1.  Describe as 
características, a 
morfoloxía, as 
estruturas e os 
compoñentes das 
mitocondrias e sinala 
a súa función 

metabólica.   

CCL, 

CMCT 

  3.2.  Diferencia os distintos 
tipos de plastos, as 
súas relacións e as 
súas respectivas 
funcións metabólicas, 
analizando a 
morfoloxía dos 
cloroplastos en 
comparación coas 
mitocondrias. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver 
actitudes de respecto 
e colaboración ao 

traballar en grupo. 

  4.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, 
acepta os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 

cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  5.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, 
describindo a súa 
execución e 

  5.1.  Coñece e respecta as 
normas de 
seguridade no 
laboratorio, coidando 
os instrumentos e o 

material empregado. 

CSC 
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interpretando os seus 

resultados. 
  5.2.  Desenvolve con 

autonomía a 
planificación do 
traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de recoñecemento 
como material básico 
de laboratorio, 
argumentando o 
proceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os 

seus resultados. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 

  6.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 

creacións propias. 

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

representación. 

CCEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

-  Coñece e organiza as características 
dos elementos do núcleo, das 
mitocondrias e dos plastos. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos para 
resolver diferentes preguntas e 
problemas sobre as particularidades do 
núcleo nos seus diferentes estados, así 
como das mitocondrias e dos plastos. 

Comunicación 
lingüística 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude 
favorable cara á lectura. 

-  Expón oralmente e redacta con 
corrección, utilizando o vocabulario 
adecuado, toda a información referente 
ao núcleo, ás mitocondrias e aos plastos 
que se pide nas diversas cuestións 
propostas. 

-  Resolve con corrección e coherencia, 
usando a linguaxe adecuada adquirida 
nesta unidade, o resumo que se propón 
no apartado «Elabora o teu propio 
resumo». 

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas polo profesorado e fai 
unha lectura comprensiva dos contidos 
de cada epígrafe. 

Competencia 
dixital 

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento. 

-  Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información. 

-  Utiliza habitualmente os recursos 
incluídos na web de Anaya e noutras 
páxinas web para obter información 
sobre o núcleo e as súas variacións 
durante o ciclo celular, sobre as 
mitocondrias e sobre os plastos. 

-  Usa diferentes fontes para obter 
información sobre o núcleo e os 
orgánulos membranosos enerxéticos. 

Conciencia e 
expresións 

culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Coñece e utiliza distintos recursos 
expresivos, e aprecia a estética dos 
materiais que utiliza, como os 
esquemas, debuxos, presentacións, etc., 
dos orgánulos celulares estudados nesta 
unidade. 

-  Utiliza imaxes de microscopía para o 
estudo do núcleo celular e dos 
orgánulos membranosos enerxéticos, e 
aprecia a estética destas. 
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Competencias 

sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para 
a participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

-  Valora a importancia que ten o 
coñecemento do núcleo celular e dos 
orgánulos membranosos enerxéticos 
para o coñecemento dos seres vivos e 
para resolver problemas de saúde. 

-  Participa activamente no traballo do 
laboratorio sobre a elaboración e a 
observación de diferentes preparacións 
para o estudo da célula e as súas 
estruturas e orgánulos. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 

emprendedor 

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun 
tema. 

-  Organiza o seu tempo de traballo para 
realizar de forma adecuada as tarefas 
recomendadas. 

-  Participa activamente e con iniciativa no 
recoñecemento das estruturas e os 
orgánulos celulares, buscando imaxes 
en distintas páxinas web. 

Aprender a 
aprender 

-  Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Utiliza imaxes e debuxos esquemáticos 
propostos no texto e nos medios 
audiovisuais proporcionados e indicados 
ao longo da unidade, para mellorar o 
proceso de aprendizaxe. 

-  Utiliza diversas técnicas de traballo para 
mellorar a súa aprendizaxe: elabora 
resumos, táboas, esquemas e debuxos 
para diferenciar entre as estruturas do 
núcleo nos seus dous estados e para 
afianzar os coñecementos sobre as 
mitocondrias e sobre os plastos. 

-  Autoavalíase elaborando o resumo final 
da unidade, o test de autoavaliación e as 
actividades de peche de unidade. 
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 UNIDADE 9. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
O ciclo celular 

 
Descrición da unidade 
O obxectivo principal da unidade é proporcionar unha visión de conxunto sobre a célula, 
entendéndoa como un organismo vivo que desenvolve un ciclo de vida. Deste ciclo vital forman 
parte inseparable os procesos de apoptose ou morte celular, e tamén os conceptos de 
mutación e cancro. 

Ao inicio da unidade analízanse o concepto e as fases de ciclo celular, describíndose as súas 
etapas e os acontecementos máis significativos de cada unha delas. 

Nun segundo apartado, estúdase a mitose como mecanismo de división conservador ligado ao 
crecemento celular. A análise comparativa das súas etapas e a comparación do proceso entre 
células vexetais e animais ocupan esta parte do tema. 

A continuación, prodúcese, cos mesmos obxectivos que no apartado anterior, un estudo da 
meiose como proceso ligado á división sexual. É especialmente importante recalcar a 
relevancia evolutiva deste tipo de división como fonte da variabilidade xenética que sustenta a 
capacidade de evolución dos seres vivos. 

Finaliza este primeiro bloque descritivo da «normalidade celular» cunha presentación 
comparativa dos diferentes tipos de meioses que xa se estudaron en primeiro de Bacharelato. 
Nesta ocasión, deberase facer fincapé na situación da meiose nestes ciclos biolóxicos. Por 
último, realízase, a xeito de repaso, unha comparación entre a mitose e a meiose e entre as 
súas diferentes fases, e descríbese a regulación do ciclo celular.  

A última parte da unidade está dedicada ao estudo da influencia dalgúns factores no c iclo 
celular e a súa relación coa indución da morte celular ou apoptose. 

 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidade require tres sesións de impartición teórica combinadas con algunha sesión 
dedicada a realizar exercicios e, se fose posible, algunha sesión práctica para desenvolver a 
práctica da mitose. Dende o 8 de febreiro ata o 17 de febreiro.  
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer as fases do ciclo celular e as características esenciais de cada unha. 

-  Coñecer os factores de control do ciclo celular. 

-  Coñecer as fases da mitose e os seus acontecementos esenciais. 

-  Comprender as fontes de variabilidade xenética durante a meiose. 

-  Coñecer as fases da meiose e os seus acontecementos esenciais. 

-  Comprender o concepto de apoptose e a súa relación co ciclo celu lar, así como con algúns 
procesos patolóxicos como o cancro. 
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4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e com petencias 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 ciclo celular 

-  Concepto e fases do 
ciclo celular. 

-  Representación 
gráfica da evolución 
do contido xenético 
ao longo do ciclo 
celular. 

-  A mitose. Fases da 
división celular 

-  As etapas da mitose. 

-  Recoñecemento das 
fases esenciais da 
mitose a partir de 
mostras citolóxicas 
no laboratorio e de 
fotografías. 

-  Estudo da meiose. 
Significado e fases 

-  As etapas da 
meiose. 

-  Evolución do contido 
xenético ao longo 
da meiose. 

-  O sobrecruzamento 
e as súas 
consecuencias. 

-  Identificación dos 
distintos tipos de 
ciclos biolóxicos en 
diferentes grupos 
animais e o papel 
que a meiose 
desempeña neles. 

-  As diferenzas entre 
a mitose e a 
meiose. 

-  A regulación do ciclo 
celular. A apoptose 

  1.  Desenvolver o 
concepto de 
ciclo celular e 
describir as 
súas fases. 

  1.1.  Define ciclo celular, 
describindo as 
características xerais da 
interfase e os 
acontecementos de 
cada unha das súas 
fases. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Definir mitose, 
interpretar a 
súa función 
biolóxica e 
analizar as súas 
fases. 

  2.1.  Desenvolve o concepto 
de mitose e explica a 
función biolóxica deste 
proceso, analizando os 
acontecementos 
celulares que acontecen 
en cada fase. Explica o 
proceso da citocinese, 
detallando as diferenzas 
que existen entre a 
citocinese de células 
animais e a das plantas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Definir meiose, 
analizar a súa 
función 
biolóxica, as 
súas diferenzas 
coa mitose, a 
súa importancia 
xenética, as 
súas fases e a 
regulación do 
ciclo celular. 

  3.1.  Explica o concepto e a 
función biolóxica da 
meiose, detallando os 
procesos que teñen 
lugar en cada fase, e 
relacionando conceptos 
como quiasma, 
recombinación, 
sobrecruzamento, 
variabilidade xenética e 
formación dos gametos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.2.  Cita as diferenzas e as 
similitudes entre o 
proceso mitótico e o 
meiótico, compara os 
mecanismos da 
reprodución sexual e 
asexual, e explica a 
regulación do ciclo 
celular. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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-  O crecemento 
celular 

  4.  Mostrar 
iniciativa e 
perseveranza á 
hora de afrontar 
os problemas e 
de defender 
opinións, e 
desenvolver 
actitudes de 
respecto e 
colaboración ao 
traballar en 
grupo. 

  4.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  5.  Realizar un 
traballo 
experimental 
coa axuda dun 
guión de 
prácticas, 
describindo a 
súa execución e 
interpretando os 
seus 
resultados. 

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

CSC 

  5.2.  Desenvolve con 
autonomía a 
planificación do traballo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de 
recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando o 
proceso experimental 
seguido, describindo as 
súas observacións e 
interpretando os seus 
resultados. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 

  6.  Utilizar diversos 
materiais, 
técnicas, 
códigos e 
recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións 
propias. 

  6.1.  Utiliza técnicas e 
códigos para 
representar moléculas e 
valora a súa correcta 
representación. CCEC 
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Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

- Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

- Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos 
ámbitos (biolóxico, xeolóxico, 
físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico...). 

-  Coñece e valora o traballo de 
diferentes científicos en relación 
coa temática da unidade ao longo 
da historia. 

-  Valora a importancia evolutiva da 
meiose como unha fonte de 
variabilidade xenética. 

-  Reflexiona sobre a relación entre 
meiose e reprodución ou 
fenómenos sexuais, e sobre a 
variabilidade xenética xerada como 
consecuencia desta. 

-  Comprende a importancia da 
«morte celular» dentro do ciclo 
dunha célula normal e as 
connotacións patolóxicas que 
xorden cando se alteran os 
mecanismos de apoptose. 

-  Recoñece as fases esenciais da 
mitose a partir de mostras 
citolóxicas no laboratorio ou 
fotografías. 

-  Confecciona esquemas detallados 
e interpreta gráficas da evolución 
do contido xenético ao longo da 
meiose. 

-  Elabora esquemas que 
representen o sobrecruzamento e 
as súas consecuencias. 

-  Representa mediante esquemas a 
evolución cromosómica durante a 
mitose e a meiose. 

-  Analiza e utiliza diferentes fontes 
documentais relacionadas co ciclo 
celular e as súas alteracións. 
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Comunicación 
lingüística 

- Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

- Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

- Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

-  Le con atención os textos e fai 
unha lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe. 

-  Utiliza o vocabulario específico do 
tema, en especial o relativo a 
contido xenético, nomes das 
etapas do ciclo e as fases. 

-  Redacta e expón, por escrito e 
oralmente, con rigor, corrección e 
utilizando o vocabulario adecuado, 
a importancia e o significado 
biolóxico de mitose e meiose, e as 
diferenzas entre ambos os dous 
procesos. 

-  Elabora o seu propio resumo, 
esquemas ou fichas de estudo 
utilizando como guía a unidade. 

-  É capaz de analizar, extraer a 
información relevante e utilizala na 
elaboración de traballos persoais, 
usando diversas fontes 
bibliográficas e respectando a 
autoría intelectual mediante a cita 
e a referenciación adecuada de 
imaxes e textos. 

Competencia dixital - Empregar distintas fontes para 
a busca de información. 

- Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

- Elaborar e publicitar 
información propia derivada de 
información obtida a través de 
medios tecnolóxicos. 

-  Consulta animacións e vídeos 
sobre o ciclo celular, a mitose e a 
meiose. 

-  Utiliza correctamente os diversos 
test interactivos que se lle facilitan. 

-  Fai presentacións orais na clase, 
coa axuda de materiais 
multimedia, dotadas de rigor, 
potencial comunicador, calidade e 
atractivo dos gráficos. 

-  Elabora dosieres informativos e de 
ampliación sobre esta temática 
integrando neles imaxes e 
atribuíndolles un formato 
adecuado. 

Conciencia e 
expresións culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Aprecia a importancia do valor 
comunicativo que teñen as 
animacións, os gráficos e as 
simulacións, aplicando con 
esmero, dentro do marco das 
capacidades persoais, estes 
principios na elaboración dos seus 
propios gráficos e representacións 
do ciclo celular e das fases da 
mitose e a meiose. 

-  Coñece, valora e interpreta 
correctamente simulacións 3D de 
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procesos celulares dispoñibles na 
web. 

Competencias 
sociais e cívicas 

- Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

- Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas. 

-  Valora a importancia que ten o 
estudo dos glícidos como 
compoñentes dos seres vivos. 

-  Recoñece a importancia do traballo 
científico que levou a comprender 
que a glicosa é, por exemplo, o 
principal combustible metabólico 
da célula. 

-  Entende a individualidade de cada 
ser vivo á luz da súa estrutura 
xenética singular e única. 

-  Desenvolve a súa tolerancia e o 
respecto ás diferenzas entre as 
persoas a partir dos datos 
científicos que proporciona o 
estudo do ciclo celular. 

Sentido de iniciativa 
e espírito 

emprendedor 

- Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

- Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun 
tema. 

-  Planifica o seu tempo de traballo 
para realizar de forma adecuada 
as tarefas recomendadas. 

-  Intervén na aula achegando os 
seus puntos de vista e transmitindo 
as súas inquietudes en relación co 
tema. 

-  Resolve os problemas e 
actividades formuladas con 
iniciativa, utilizando os recursos 
dispoñibles e as estratexias e 
técnicas aprendidas na aula. 

-  Participa no deseño e na 
estruturación das propostas de 
traballo formuladas polo 
profesorado 

Aprender a 
aprender 

- Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

 

-  Localiza con eficacia fontes fiables 
de documentación para completar 
a información facilitada. 

-  Esquematiza de forma gráfica os 
diferentes procesos   
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UNIDADE 10. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
O metabolismo I. O catabolismo 

 
Descrición da unidade 
A unidade iníciase cunha introdución ao metabolismo celular, para aclarar algúns conceptos 
necesarios para o estudo do catabolismo –tratado ao final da unidade– e do anabolismo –
tratado na unidade seguinte–. É importante que o alumnado recorde algúns conceptos, como a 
regulación da actividade enzimática; as vitaminas con actividade de coenzimas; a composición 
química e a estrutura dos nucleótidos mono, di e trifosfato, especialmente o ATP; e os 
nucleótidos de flavina e piridina. Os estudantes deben comprender que as reaccións 
metabólicas son procesos de oxidación-redución nos que se produce variación de enerxía libre. 
É importante sinalar que os procesos anabólicos son procesos de redución e, polo tanto, 
necesitan incorporar enerxía libre, mentres que os catabólicos supoñen a oxidación de 
moléculas orgánicas coa conseguinte liberación de enerxía. Débese incidir, ademais, na 
relación que se establece entre o anabolismo e o catabolismo por acción dos intermediarios de 
enerxía (ATP e transportadores de electróns). 

Na segunda parte da unidade estúdanse os procesos catabólicos. Iníciase cunha visión xeral 
das vías aerobia e anaerobia da oxidación da glicosa. A unidade desenvolveuse de forma 
sinxela, intentando simplificar ao máximo as diferentes rutas, polo que non se fai unha 
exposición etapa por etapa de cada unha delas, soamente se describen en detalle a glicólise e 
o ciclo do ácido cítrico nas páxinas finais da unidade. 

O alumnado debe saber definir cada fase das diferentes rutas metabólicas e a súa localización 
celular, explicar os procesos fundamentais que suceden nelas, calcular o seu balance 
enerxético e coñecer os compostos iniciais e finais, así como algúns metabolitos intermedios de 
interese. Ademais, debe ser capaz de recoñecer sobre esquemas as distintas fases do 
catabolismo da glicosa. É importante que recoñeza a glicólise como unha vía universal de 
degradación da glicosa que é común á respiración aerobia e á fermentación, o carácter 
anfibólico do ciclo de Krebs e o mecanismo de síntese de ATP na fosforilación oxidativa 
asociado ao transporte de electróns. Ademais, debe facerse fincapé nas diferenzas entre a 
fermentación e a respiración celular. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Desde ½ semana 2.ª de febreiro ata 4.ª semana de febreiro. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Describir o concepto de metabolismo e coñecer as características das reaccións metabólicas, 
do anabolismo e do catabolismo. 

-  Explicar a función do ATP como intermediario de enerxía do metabolismo e describir a 
función dos transportadores de electróns e de grupos. 

-  Definir o concepto de catabolismo e clasificar as células en aerobias, anaerobias e 
facultativas. 

-  Describir as fases do catabolismo da glicosa: a glicólise, a descarboxilación do ácido pirúvico, 
o ciclo de Krebs e o transporte de electróns, e a fosforilación oxidativa; coñecer o seu 
balance enerxético e a súa localización celular. 

-  Explicar o concepto de fermentación, as células nas que se produce e as diferenzas coa 
respiración celular. 

-  Coñecer outras rutas metabólicas como a β-oxidación. 
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4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívic as (CSY C), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  O metabolismo 

-  Conceptos de 
metabolismo e ruta 
metabólica. 

-  Clasificación dos 
seres vivos 
segundo a fonte 
de carbono 
utilizada. 

-  Os principios 
fundamentais da 
termodinámica. 

-  As reaccións 
químicas do 

metabolismo 
-  As reaccións 

exergónicas e 
endergónicas. 
Variación de 
enerxía libre. 

-  As reaccións de 
oxidación-
redución. 

-  Clasificación de 
moléculas 
segundo o seu 
estado de 
oxidación. 

-  As características do 
catabolismo e do 
anabolismo 
-  Representación do 

ciclo de enerxía 
entre o 
catabolismo e o 
anabolismo. 

-  Os intermediarios 
enerxéticos do 

metabolismo 
-  A transferencia de 

enerxía no 

  1.  Comprender o 
concepto de 
metabolismo 
como un 
conxunto 
integrado da 
actividade 
química da 
célula cuxo fin é 
transformar a 
materia e a 
enerxía obtidas 

do exterior. 

  1.1.  Distingue os tipos de células 
e os procesos anabólicos e 
catabólicos en función das 
necesidades de intercambio 
de materia e enerxía co 
medio, e realiza un 
esquema do ciclo enerxético 

da célula. 

CMCT, 

CCL, 

CCEC, 

CAA 

  2.  Identificar os 
principais 
intermediarios 
transportadores 
do metabolismo 
e comprender a 
súa función 

biolóxica. 

  2.1.  Explica a función do ATP 
como intermediario 
universal de enerxía libre, a 
do NAD como intermediario 
na transferencia de 
electróns, e a do CoA como 
intermediario de grupos 

químicos activados. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Recoñecer a 
oxidación da 
molécula de 
glicosa como 
unha fonte de 
enerxía celular e 
enunciar os 
procedementos 
metabólicos para 
a obtención desa 
enerxía e o seu 
significado 

biolóxico. 

  3.1.  Sinala as distintas formas de 
reserva de glicosa, os 
procesos e as células en 
función do último aceptor 
dos electróns; e explica 
cada unha das etapas da 

glicólise. 
CMCT, 

CCL, 

CAA 
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metabolismo 
celular. 

-  Representación do 
ciclo do ATP. 

-  Intervención das 
coenzimas nas 
reaccións de 
oxidación-
redución, como 
NAD, NADP, FMN 
e FAD. 

-  A glicólise 

-  Representación 
esquemática das 
etapas da 
oxidación da 
glicosa. 

-  Representación 
esquemática das 
fases da glicólise. 

-  Realización do 
balance global da 
glicólise e a 
formulación da 
ecuación xeral.   

-  A respiración celular 

-  Descarboxilación 
oxidativa do ácido 
pirúvico a acetil 
CoA. 

-  O ciclo de Krebs. 

-  Transporte de 
electróns e 
fosforilación 
oxidativa. 

-  Rendemento 
enerxético da 
respiración 
aerobia. 

-  Representación 
das fases da 
respiración 

  4.  Elaborar o 
balance 
completo da 
glicólise, escribir 
as ecuacións 
globais das rutas 
fermentativas e 
comprender o 
sentido biolóxico 
destas rutas 
metabólicas, e 
explicar as 
conexións entre 
outros glícidos e 
a ruta glicolítica, 
así como a 
necesidade de 
regulación e 
control de 

glícidos. 

  4.1.  Realiza un balance de 
enerxía, un esqueleto 
hidrocarbonado, un balance 
de ATP e unha recuperación 

NAD. 

CMCT, 

CAA 

  4.2.  Explica como se obteñen as 
unidades de glicosa a partir 
de glicóxeno, amidón e 
disacáridos, e describe a 

regulación dos glícidos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  Definir 
respiración 
celular, e 
identificar as 
rutas 
metabólicas que 
desembocan no 

acetil-CoA. 

  5.1.  Identifica os reactivos, as 
fases e a ecuación global da 

respiración celular. 
CMCT, 

CAA 

  5.2.  Establece as conexións 
entre a glicólise e o acetil-

CoA. 
CMCT, 

CAA 

  6.  Explicar o 
significado e a 
función do ciclo 
de Krebs, o 
transporte de 
electróns e a 
fosforilación 

oxidativa. 

  6.1.  Sinala as etapas, as 
características, o balance e 
a ecuación global do ciclo 

de Krebs. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  6.2.  Explica as etapas do 
transporte de electróns, o 
papel do osíxeno e a 

síntese de ATP. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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celular. 

-  Representación 
das etapas do 
ciclo de Krebs. 

-  Representación 
esquemática do 
transporte de 
electróns e da 
fosforilación 
oxidativa. 

– Formulación da 
ecuación xeral da 
respiración celular 
e o balance 
enerxético.-  
Outras rutas 
catabólicas 

-  A oxidación dos 
ácidos graxos. 

-  Glicoxenólise. 

  7.  Obter o balance 
global da 
respiración 
celular e os 
rendementos 
enerxéticos, e 
establecer as 
conclusións 
xerais do 

proceso. 

  7.1.  Describe os sistemas de 
lanzadeiras e obtén o 
balance global da 
respiración, comparando o 
seu rendemento co das 
rutas fermentativas e a 

respiración celular. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  8.  Mostrar iniciativa 
e perseveranza á 
hora de afrontar 
os problemas e 
de defender 
opinións, e 
desenvolver 
actitudes de 
respecto e 
colaboración ao 
traballar en 

grupo. 

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos exercicios 

de aprendizaxe cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  9.  Realizar un 
traballo 
experimental coa 
axuda dun guión 
de prácticas, 
describindo a 
súa execución e 
interpretando os 

seus resultados. 

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

empregado. 

CSC 

  9.2.  Desenvolve con autonomía 
a planificación do traballo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos 
de recoñecemento coma 
material básico de 
laboratorio, argumentando o 
proceso experimental 
seguido, describindo as 
súas observacións e 
interpretando os seus 

resultados. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 

10.  Utilizar diversos 
materiais, 
técnicas, códigos 
e recursos 

artísticos 

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

representación. 
CCEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

 
 

 

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía 

- Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

- Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

-  Calcula o balance enerxético das 
diferentes fases da respiración 
celular e da fermentación. 

-  Describe os conceptos de 
metabolismo, anabolismo e 
catabolismo. 

-  Explica a función dos 
intermediarios do metabolismo: o 
ATP e os transportadores de 
electróns e de grupos. 

-  Describe as fases do catabolismo 
da glicosa, o seu balance 
enerxético e a súa localización 
celular. 

-  Explica o concepto de 
fermentación e as diferenzas coa 
respiración celular. 

-  Interpreta outras rutas metabólicas 
como a β-oxidación. 

Comunicación 
lingüística 

- Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos 
e orais. 

- Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

- Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Define e utiliza correctamente 
termos relacionados coa unidade 
como metabolismo, oxidante, 
redutor, potencial de oxidación- 
redución, etc. 

-  Utiliza con corrección a linguaxe 
escrita e oral para expresar os 
coñecementos adquiridos sobre o 
metabolismo celular, o gradiente 
electroquímico, a síntese de ATP 
no transporte de electróns, a β-
oxidación, etc. 

-  Elabora textos con corrección para 
realizar o resumo final da 
unidade. 

-  Fai unha lectura comprensiva da 
lectura inicial e extrae as ideas 
principais. 

Competencia dixital - Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento. 

-  Usa habitualmente a información 
incluída na web de Anaya para 
afianzar a comprensión de 
conceptos da unidade, resolver o 
test de autoavaliación, repasar os 
contidos iniciais, etc. 

Conciencia e - Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 

-  Recoñece as formas de 
representación das moléculas e 
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expresións culturais estético. valora a súa correcta 
representación. 

-  Interpreta e utiliza debuxos 
esquemáticos para representar as 
rutas catabólicas. 

Competencias sociais e 
cívicas 

- Desenvolver capacidade de 
diálogo 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. 

-  Aplica o coñecemento científico 
adquirido para explicar o 
metabolismo e os principais 
procesos catabólicos. 

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor 

-  Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

- Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun 
tema. 

-  Mostra iniciativa á hora de 
participar nos traballos propostos. 

-  Deduce, a partir dos 
coñecementos adquiridos, as vías 
catabólicas que utilizará unha 
célula ante a ausencia de 
osíxeno. 

-  Deduce o efecto do pH sobre as 
proteínas e a súa relación coa 
coagulación do leite. 

Aprender a aprender - Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

- Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Utiliza os mapas conceptuais da 
unidade para estruturar os 
contidos. 

-  Resume nun esquema conceptual 
as características da respiración 
celular. 

-  Elabora táboas coas diferenzas 
entre as reaccións endergónicas e 
as exergónicas, o catabolismo e o 
anabolismo, etc. 

-  Autoavalíase realizando o resumo 
final da unidade, o test de 
autoavaliación e as actividades de 
peche desta unidade. 
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UNIDADE 11. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
O metabolismo II. O anabolismo 

Descrición da unidade 
A unidade iníciase coa definición de anabolismo xa vista na unidade anterior e ofrécese unha 
visión xeral das rutas anabólicas máis comúns (anabolismo de glícidos, de lípidos e de 
proteínas) e das rutas anabólicas exclusivas dos organismos autótrofos. Uti lizáronse esquemas 
moi simples que axuden aos estudantes a lembrar que os procesos anabólicos son procesos 
construtivos que requiren enerxía. 

Unha vez que se ten a visión xeral dos procesos anabólicos, as epígrafes seguintes dedícanse 
ao estudo da fotosíntese, primeiro cunha introdución para explicarlles aos alumnos e as 
alumnas que non sempre o dador de hidróxeno é a auga e o aceptor é o dióxido de carbono, 
que existen outros casos. 

A continuación, descríbense con detalle as fases luminosa e escura da fotosíntese. É 
importante que os alumnos e as alumnas coñezan os tipos de clorofila e o funcionamento dun 
fotosistema, en que consiste a fotofosforilación e as diferenzas entre o transporte cíclico e non 
cíclico de electróns; para iso, ao final da epígrafe, inclúese unha táboa que mostra 
resumidamente estas diferenzas. 

Da fase escura ou ciclo de Calvin, tense que insistir na súa localización celular, nos produtos 
iniciais e finais, e na necesidade de dar tres voltas para obter unha molécula de G3P.  

Os estudantes deben recoñecer en gráficas como inflúen a temperatura, a concentración de 
CO2 e de O2, a humidade e a intensidade da luz na fotosíntese.  

Ao igual que na unidade anterior, o alumnado debe saber definir cada fase das diferentes rutas 
metabólicas e a súa localización celular, explicar os procesos fundamentais que suceden nelas, 
e coñecer os compostos iniciais e finais, así como algúns metabolitos intermedios de interese. 
Ademais, debe ser capaz de recoñecer, sobre esquemas, as distintas fases da fotosíntese . 

A unidade finaliza coa quimiosíntese, as súas fases e os tipos de organismos que a realizan. 
Os alumnos e as alumnas teñen que lembrar algúns nomes de bacterias que realizan estes 
procesos. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

1.ª, 2.ª e ½ 3.ª semana de marzo. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Describir o concepto de anabolismo e coñecer algunhas rutas do anabolismo heterótrofo 
como a gliconeoxénese e a glicoxenoxénese. 

-  Explicar a ecuación xeral da fotosíntese e diferenciar entre fotosíntese osixénica e 
anosixénica. 

-  Decribir a fase luminosa da fotosíntese: a captación da luz, o transporte de electróns non 
cíclico e cíclico, e a fotofosforilación; coñecer o seu balance enerxético e a súa localización 
celular. 

-   Explicar a fase escura da fotosíntese ou ciclo de Calvin, a súa relación coa fase luminosa, o 
seu balance enerxético e a súa localización celular. 

-  Coñecer os factores que inflúen na fotosíntese. 

-  Explicar a quimiosíntese, coñecer as súas fases, a súa importancia ecolóxica e os 
organismos que a realizan. 
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4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    

-  O anabolismo. Rutas 
anabólicas comúns 

-  Representación 
esquemática do 
anabolismo dos 
glícidos, dos lípidos 
e das proteínas. 

-  A fotosíntese e as 
súas fases   

-  A ecuación xeral da 
fotosíntese. 

-  A fase luminosa. A 
captación da luz. O 
transporte de 
electróns. A 
fotofosforilación 

-  O funcionamento 
dun fotosistema. 

-  O fluxo electrónico 
fotosintético e a 
fosforilación 
oxidativa. 

-  A fase escura. O ciclo 
de Calvin 

-  Formulación da 
ecuación de 
fixación do CO2. 

-  O balance global do 
ciclo de Calvin. 

-  Os factores que 
inflúen na fotosíntese. 
A fotorrespiración 

-  Interpretación de 
gráficas que 
mostran a influencia 
de diferentes 
factores 
(temperatura, pH...) 
na fotosíntese. 

-  Formulación do 
proceso da 
fotorrespiración e 
do balance global 
da adaptación das 
plantas C4. 

  1.  Explicar o proceso da 
fotosíntese, as súas 
fases, a discusión da 
súa ecuación xeral e 
comprender o papel 
dos pigmentos 
fotosintéticos na 
transformación da 
enerxía lumínica en 

enerxía química. 

  1.1.  Define o proceso da 
fotosíntese, 
indicando que 
organismos a 
realizan, cal é a súa 
función, cales as 
súas fases, a 
procedencia do 
osíxeno molecular 
desprendido e a súa 
ecuación xeral, e 
poñendo de 
manifesto o seu 
carácter redox con 
necesidade de 

enerxía. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  1.2.  Explica os principais 
pigmentos 
fotosintéticos, a súa 
función, o concepto 
de fotosistema, 
como se produce o 
fluxo de electróns 
impulsado pola luz 
(á vista do chamado 
esquema Z), o 
balance global da 
fase lumínica e 
como se produce a 
fotofosforilación no 
fluxo cíclico e non 

cíclico. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Recoñecer como se 
produce a síntese neta 
de materia orgánica a 
partir da fixación do 
CO2 na fase escura da 

fotosíntese. 

  2.1.  Describe o proceso 
de fixación do CO2 
e a demostración de 
como se produce a 
obtención neta 
dunha molécula de 
glicosa a través das 
etapas do ciclo de 
Calvin, e 
confecciona o 
balance global deste 
ciclo, extraendo as 
conclusións sobre 
os requirimentos 
enerxéticos que 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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-  A quimiosíntese 

-  Representación 
esquemática do 
proceso xeral da 
quimiosíntese. 

-  A clasificación de 
organismos 
quimiosintéticos. 

-  Formulación das 
reaccións dalgúns 
procesos 
quimiosintéticos. 

deben proceder da 

fase lumínica. 

  3.  Enunciar o fenómeno 
da fotorrespiración e 
interpretar as 
adaptacións 
metabólicas de 
determinadas plantas 
aos seus respectivos 

ambientes. 

  3.1.  Resume o fenómeno 
da fotorrespiración, 
as súas causas, as 
súas consecuencias 
e como as plantas 
de ambientes 
cálidos resolven o 
problema das 
perdas por 

fotorrespiración. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Definir o proceso da 
quimiosíntese, expoñer 
as súas características 
e as súas 

consecuencias. 

  4.1.  Define quimiosíntese 
e indica as 
características dos 
organismos que a 
realizan e o papel 

destes na biosfera. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración ao 

traballar en grupo. 

  5.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, 
acepta os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas 
tarefas de 
recuperación e 
participa 
activamente nos 
exercicios de 
aprendizaxe 

cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  6.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

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

CSC 

  7.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 

creacións propias. 

 

CCEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

- Resolver problemas 
seleccionando os datos 
e as estratexias 
apropiadas. 

- Manexar os 
coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que 
acontece arredor nosa e 
responder preguntas. 

-  Calcula o número de electróns necesarios 
para reducir unha molécula de NADP+ e para 
liberar unha molécula de osíxeno. 

-  Describe o concepto de anabolismo e coñece 
algunhas rutas do anabolismo heterótrofo 
como a glicoxénese e a glicoxénese. 

-  Explica a ecuación xeral da fotosíntese e 
diferencia entre fotosíntese osixénica e 
anosixénica. 

-  Describe a fase luminosa da fotosíntese, 
coñece o seu balance enerxético e a súa 
localización celular. 

-  Explica a fase escura da fotosíntese ou ciclo 
de Calvin, a súa relación coa fase luminosa, o 
seu balance enerxético e a súa localización 
celular. 

-  Deduce como inflúen algúns factores 
ambientais no rendemento da fotosíntese. 

-  Explica a quimiosíntese, coñece as súas 
fases, a súa importancia ecolóxica e os 
organismos que a realizan. 

Comunicación 
lingüística 

- Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e 
gramaticais para 
elaborar textos escritos e 
orais. 

- Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais. 

-  Define e utiliza correctamente termos 
relacionados coa unidade como anabolismo, 
gliconeoxénese, glicoxenoxénese, fotosíntese, 
quimiosíntese, fotosistema, nitrificación, etc. 

-  Utiliza con corrección a linguaxe escrita e oral 
para expresar os coñecementos adquiridos 
sobre o funcionamento dos fotosistemas, a 
síntese de ATP na fase luminosa, a función 
dos pigmentos fotosintéticos, etc. 

-  Realiza textos con corrección para elaborar o 
resumo final da unidade. 

-  Realiza a lectura comprensiva da lectura inicial 
e extrae as ideas principais.   

Competencia 
dixital 

- Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento.. 

-  Usa habitualmente a información incluída na 
web de Anaya para afianzar a comprensión de 
conceptos sobre os pigmentos fotosintéticos, 
resolver o test de autoavaliación e repasar os 
contidos iniciais, etc. 

Conciencia e 
expresións 

culturais 

- Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético. 

-  Coñece as formas de representar as 
moléculas e valora a súa correcta 
representación. 

-  Interpreta esquemas da fase luminosa da 
fotosíntese. 

-  Utiliza debuxos esquemáticos para representar 
a fotofosforilación non cíclica e a 
quimiosíntese. 
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Competencias 
sociais e 
cívicas 

- Desenvolver capacidade 
de diálogo cos demais 
en situacións de 
convivencia e traballo e 
para a resolución de 
conflitos. 

-  Aplica o coñecemento científico adquirido para 
explicar as características do anabolismo, a 
fotosíntese e a quimiosíntese. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

- Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

- Xerar novas e 
diverxentes posibilidades 
desde coñecementos 
previos dun tema. 

-  Mostra iniciativa á hora de participar nos 
traballos propostos. 

-  Deduce, a partir dos coñecementos 
adquiridos, a procedencia do ATP e do 
NADPH utilizado no ciclo de Calvin. 

-  Deduce o efecto da acumulación de H+ no 
espazo intermembrana na síntese de ATP. 

Aprender a 
aprender 

- Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa 
dos contidos. 

- Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe. 

-  Utiliza os mapas conceptuais da unidade para 
estruturar os contidos. 

-  Resume nun esquema conceptual a 
fotofosforilación non cíclica e a quimiosíntese. 

– Elabora táboas coas diferenzas entre o 
transporte de electróns non cíclico e o 
transporte cíclico, 
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UNIDADE 12. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Xenética mendeliana 
 
Descrición da unidade 
Antes de comezar esta unidade, os alumnos e as alumnas deben lembrar algúns conceptos 
aprendidos sobre os ácidos nucleicos. O repaso da súa estrutura axudaralles a entender mellor 
os conceptos de xenética. 

O desenvolvemento da unidade iníciase estudando conceptos xerais de xenética, para que os 
estudantes poidan definilos de xeito claro e utilizalos con soltura ao longo da unidade. 

Continúase cos traballos de Mendel, sinalando cales foron os seus principais acertos para 
seguir cos seus experimentos e as leis que, máis tarde, foron formuladas. A formulación das 
leis de Mendel destácanse nun recadro e, posteriormente, explícanse e descríbense os 
experimentos que Mendel levou a cabo. Neste momento, pódese facer un inciso e recordar as 
características do método científico, a dificultade de elaborar teorías e de que estas sexan 
aceptadas pola comunidade científica. 

As variacións da herdanza mendeliana inclúense no libro de texto e é decisión do profesorado 
que se traten con maior ou menor profundidade. 

Na explicación da teoría cromosómica da herdanza, trátanse de xeito sinxelo e utilizando un 
esquema, os conceptos de ligamento e de recombinación. 

A unidade complétase co tratamento da xenética do sexo: determinación do sexo, herdanza 
ligada ao sexo e caracteres limitados ou influídos por este. 

Nas páxinas finais encóntranse unha serie de actividades que servirán para repasar os 
conceptos xerais de xenética, as leis de Mendel e algúns problemas variados. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

½ 3.ª semana de marzo e 4.ª semana de marzo. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer os conceptos xerais de xenética mendeliana. 

-  Explicar as leis de Mendel. 

-  Resolver problemas de xenética nos que se descubra o xenotipo a partir de cruzamentos con 
fenotipos coñecidos. 

-  Explicar a teoría cromosómica da herdanza. 

-  Coñecer as variacións máis importantes do modelo mendeliano. 

-  Comprender as características da herdanza ligada ao sexo. 

-  Coñecer e saber aplicar na resolución de problemas as enfermidades ligadas á herdanza dos 
cromosomas sexuais. 
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4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

 
  

 

-  Conceptos xerais 
da xenética 
mendeliana 

-  Cromosomas 
homólogos e non 
homólogos 

-  Os traballos de 
Mendel. Os 
experimentos de 
Mendel. As leis 
de Mendel 

-  Hipótese sobre 
as causas 
polas que a 
publicación 
dos traballos 
de Mendel 
pasou 
inadvertida no 
seu momento. 

-  A teoría 
cromosómica da 
herdanza 

-  Variacións da 
herdanza 
mendeliana: 
relación de 
dominancia, 
interaccións 
xénicas, alelismo 
múltiple e 
herdanza 
polixénica 

-  A xenética do 
sexo. 
Determinación do 
sexo. Herdanza 
ligada ao sexo 

-  Emprego de 
métodos 
estatísticos 
para analizar 
os resultados 

  1.  Diferenciar os conceptos 
de herdanza e xenética. 

  1.1.  Explica as diferenzas 
entre xenética e 
herdanza, e define os 
termos relacionados con 
estes conceptos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Explicar as leis de 
Mendel. 

  2.1.  Describe os 
experimentos de 
Mendel. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.2.  Explica a terminoloxía 
que permite traballar a 
xenética mendeliana. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.3.  Enuncia as leis de 
Mendel, as explicacións 
que actualmente se dan 
aos resultados que 
obtivo, e as relacións de 
dominancia. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Resolver problemas de 
xenética nos que se 
descubra o xenotipo a 
partir de cruzamentos 
con fenotipos coñecidos. 

  3.1.  Resolve problemas de 
xenética descubrindo 
xenotipos e aplicando a 
análise estatística aos 
resultados. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Explicar a teoría 
cromosómica da 
herdanza. 

  4.1.  Define en que consiste a 
teoría cromosómica da 
herdanza. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Coñecer as excepcións 
ao modelo mendeliano. 

  5.1.  Define os conceptos de 
epistasia, alelismo 
múltiple, xenes letais e 
herdanza polixénica, 
aplicándoos a algúns 
exemplos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.2.  Elabora esquemas das 
distintas posibilidades 
de determinación do 
sexo. 

CMCT, 

CAA 

  6.  Sinalar as características 
da herdanza ligada ao 
sexo e a transmisión de 
caracteres ligados ao 
sexo. 

  6.1.  Resolve problemas de 
herdanza ligada ao sexo 
en casos sinxelos. 

CMCT, 

CAA 
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de diferentes 
tipos de 
cruzamentos 
en relación coa 
herdanza 
ligada ao sexo. 

  7.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e 
de defender opinións, e 
desenvolver actitudes de 
respecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  8.  Realizar un traballo 
experimental coa axuda 
dun guión de prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

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

CSC 

  8.2.  Desenvolve con 
autonomía a 
planificación do traballo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de 
recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando o 
proceso experimental 
seguido, describindo as 
súas observacións e 
interpretando os seus 
resultados. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 

 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

- Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

- Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

-  Valora a importancia dos 
experimentos de Mendel e os 
grandes acertos que tivo. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos 
para resolver os problemas de 
xenética formulados, como o 
cálculo de frecuencias e a 
representación dos resultados en 
fraccións simplificadas. 

-  Coñece a importancia do estudo da 
xenética mendeliana para os 
estudos actuais de xenética. 
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Comunicación 
lingüística 

- Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

- Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos 
e orais. 

- Manter unha actitude 
favorable cara á lectura. 

-  Le con interese os textos e fai unha 
lectura comprensiva dos contidos 
de cada epígrafe. 

-  Utiliza o vocabulario adecuado para 
definir conceptos relacionados coa 
herdanza mendeliana, como xenes, 
alelos, fenotipos, heterocigótico... 

-  Redacta e expón oralmente, con 
corrección e utilizando o 
vocabulario adecuado, a 
importancia biolóxica dos traballos 
realizados por Mendel para o 
desenvolvemento posterior da 
xenética. 

Competencia dixital - Empregar distintas fontes 
para a busca de información. 

-  Consulta a web  para coñecer os 
resultados de cruzamentos entre 
distintas variedades de trigo. 

-  Fai presentacións para os seus 
compañeiros e compañeiras sobre 
a importancia do estudo dos 
experimentos de Mendel e as 
variacións da herdanza mendeliana. 

Conciencia e 

expresións culturais 

- Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Aprecia a importancia que teñen as 
ilustracións para representar os 
carácteres presentes nas especies 
que se cruzan. 

Competencias 
sociais e cívicas 

- Mostrar dispoñibilidade para 
a participación activa en 
ámbitos de participación 
establecidos. 

-  Valora a importancia que ten o 
estudo da teoría cromosómica da 
herdanza. 

-  Recoñece a importancia do traballo 
científico que levou a comprender 
que existen enfermidades 
xenéticas, é dicir, ligadas á 
herdanza dos cromosomas. 

Sentido de iniciativa 
e espírito 

emprendedor 

- Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.  Xerar novas e 
diverxentes posibilidades 
desde coñecementos previos 
dun tema. 

-  Planifica o seu tempo de traballo 
para realizar as actividades e 
proxectos encomendados. 

-  Mostra interese por coñecer as 
investigacións que se realizan en 
xenética. 

 

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

- Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Aprende das estratexias que se 
proporcionan no texto para a 
resolución de problemas e as 
aplica. 

-  Esquematiza a forma en que se 
leva a cabo a herdanza biolóxica. 

-  Resolve as «Actividades 
avaliativas» e formula outras de 
semellante nivel. 



 

- 209 - 

UNIDADE 13. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A base molecular da herdanza 

 
Descrición da unidade 
Antes de comezar, os alumnos e as alumnas deben lembrar algúns conceptos aprendidos en 
unidades anteriores, o que lles facilitará a comprensión dos contidos que se irán 
desenvolvendo ao longo desta unidade. Algúns destes conceptos son o de xene, a estrutura 
das proteínas e os enzimas, as estruturas do ADN e dos distintos tipos de ARN, etc.  

O desenvolvemento da unidade iníciase cos experimentos realizados por Griffith, Hershey e 
Chase, que probaron que o ADN é o portador da información xenética. Os estudantes teñen 
que analizar os traballos de investigación que levaron a coñecer a natureza molecular do xene.  

Continúase coa estrutura dos xenes e como se produce o fluxo da información xenética, para 
pasar, a continuación, a explicar os procesos responsables de que a información flúa ata que 
se produza a síntese de proteínas. 

Nas páxinas seguintes, detállase a replicación e os seus tipos, as fases da transcrición e o 
código xenético coas súas características, para chegar á tradución. 

Nos apartados seguintes, trátase a regulación da expresión xénica tanto en procariotas coma 
en eucariotas. 

 

 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

5.ª semana de marzo e 1.ª semana de abril. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer as evidencias de que o ADN é o portador da información xenética e definir os 
conceptos clásico e molecular de xene. 

- Comprender como se leva a cabo a replicación e os enzimas que interveñen tanto en 
organismos procariotas como eucariotas. 

- Coñecer o dogma central da bioloxía molecular e describir as fases do proceso da 
transcrición, explicando as diferenzas deste proceso en organismos procariotas e eucariotas. 

- Precisar o concepto de código xenético e as súas características. 

- Comprender o mecanismo da tradución. 

- Describir como se produce a regulación da expresión xénica. 

- Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e 
desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 

- Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas, describindo a súa 
execución e interpretando os seus resultados. 

- Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 
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4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Evidencias do 
ADN como 
portador da 
información 
xenética 

-  Os 
experimentos 
de Griffith, 
Hershey e 
Chase. 

-  O dogma central 
da bioloxía 
molecular 

-  Estrutura dos 
xenes. Definición 
clásica e 
molecular 

-  A replicación do 
ADN. Os 
mecanismos de 
replicación en 
procariotas e 
eucariotas 

-  
Representació
n gráfica da 
replicación 
continua e 
descontinua. 

-  A transcrición 

-  As fases da 
transcrición. 

-  O código 
xenético: 
características 

-  
Representació
ns do código 

  1.  Distinguir os enfoques 
formal e molecular no 
concepto de xene, e 
explicar como se 
produce nunha célula o 
fluxo da información 
xenética. 

  1.1.  Define o concepto de 
xene, cales son as súas 
funcións, como flúe a 
información xenética no 
seo da célula. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Describir o proceso de 
replicación do ADN, 
tanto en procarióticos 
coma en eucarióticos, e 
indicar as funcións das 
moléculas que 
interveñen no devandito 
proceso. 

  2.1.  Explica as hipóteses que 
se propuxeron sobre a 
replicación do ADN, os 
enzimas que participan 
na súa síntese, os 
problemas que formula 
a forquita de replicación 
e cal é a súa solución, e 
distingue a replicación 
en eucarióticos e en 
procarióticos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Describir cada unha das 
fases do proceso da 
transcrición da 
información xenética nas 
células procarióticas e 
eucarióticas. 

  3.1.  Explica o concepto de 
transcrición, as 
moléculas que 
interveñen no proceso e 
as fases nas que se 
divide, diferenciando a 
transcrición nos 
organismos procariotas 
e nos ecuariotas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Definir o concepto de 
código xenético e 
enunciar as súas 
características e as 
consecuencias que 
poden obterse da súa 
universalidade. 

  4.1.  Comprende o concepto 
de código xenético, as 
súas características e 
como se chega ao 
establecemento da 
relación numérica entre 
os nucleótidos e os 
aminoácidos que 
codifican. 

CMCT, 

CAA 
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xenético. 

-  A tradución 

-  As etapas da 
tradución. 

-  A regulación da 
expresión xénica 
en procariotas e 
en eucariotas 

-  O operón. 

-  O mecanismo 
de regulación 
da expresión 
xénica. 

  4.2.  Interpreta, mediante o 
uso dunha táboa, a 
relación entre bases e 
aminoácidos (traduce 
unha secuencia de 
bases a unha secuencia 
de aminoácidos). 

CMCT, 

CAA 

  5.  Especificar o proceso de 
síntese de proteínas a 
partir da información 
contida no ARN 
mensaxeiro. 

  5.1.  Define os conceptos de 
codón e anticodón e 
explica cada unha das 
fases nas que se divide 
a biosíntese de 
proteínas, enumerando 
as diferenzas que esta 
presenta en procariotas 
e en eucariotas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  6.  Recoñecer a necesidade 
do control e a regulación 
da expresión xénica, e 
describir algúns modelos 
de regulación en 
procariotas e en 
eucariotas. 

  6.1.  Describe de forma 
sinxela o modelo de 
regulación do operón, a 
relación entre o control 
da expresión xénica e a 
diferenciación celular; 
enuncia a función das 
hormonas na regulación 
da devandita expresión. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e 
de defender opinións, e 
desenvolver actitudes de 
respecto e colaboración. 

  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, persevera 
nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente . 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  8.  Realizar un traballo 
experimental coa axuda 
dun guión de prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

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

CSC 

  8.2.  Desenvolve con 
autonomía a 
planificación do traballo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de 
recoñecemento coma 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando o 
proceso experimental 
seguido. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 
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  9.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na realización 
de creacións propias. 

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

CCEC 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITTORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descrittor Desempeño 

   
Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos 
(biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, 
xeográfico...). 

-  Valora o traballo científico, desde o 
establecemento da relación entre a 
xenética e a bioquímica, ata as 
actuais técnicas de manipulación 
xenética. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos 
para explicar como se produce a 
replicación, a transcrición e a 
tradución do ADN. 

-  Coñece a importancia do 
coñecemento do código xenético e a 
necesidade de que existan 
mecanismos responsables da 
regulación da expresión xénica. 

Comunicación 
lingüística 

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

-  Le con interese os textos e fai unha 
lectura comprensiva dos contidos de 
cada epígrafe. 

-  Utiliza o vocabulario adecuado para 
definir conceptos relacionados coa 
base molecular da herdanza e a 
transmisión da información xenética: 
xene, replicación, cebador, cadea 
adiantada, operón... 

-  Redacta e expón oralmente con 
corrección e utilizando o vocabulario 
adecuado, a importancia biolóxica 
dos traballos realizados para o 
descubrimento da transmisión da 
información xenética ata chegar á 
síntese de proteínas e a súa 
regulación. 

-  Elabora o seu propio resumo 
utilizando a guía da unidade. 

Competencia 
dixital 

-  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

-  Consulta a web para coñecer o 
esquema orixinal do dogma central 
da bioloxía. 

-  Consulta os contidos da unidade na 
web para afianzalos. 

-  Fai presentacións sobre o proceso 
da transcrición e a tradución. 

Conciencia e -  Elaborar traballos e -  Aprecia a importancia que teñen as 



 

- 213 - 

expresións 

culturais 

presentacións con sentido 
estético. 

animacións, creadas utilizando 
distintos movementos e cores, para 
entender o fluxo da información 
xenética. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

-  Valora a importancia que ten o 
estudo da base molecular da 
herdanza. 

-  Recoñece a importancia do traballo 
científico que levou a comprender 
que o código xenético é case 
universal e, a través do seu estudo, 
coñecer a correspondencia entre os 
aminoácidos que compoñen as 
proteínas e os tripletes de 
nucleótidos do ARNm que os 
codifican. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

-  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun tema. 

-  Planifica o seu tempo de traballo 
para realizar de forma adecuada as 
tarefas recomendadas. 

-  Mostra interese por comprender as 
investigacións que levan a coñecer 
o código xenético. 

-  Expresa que proxectos levaría a 
cabo para coñecer a estrutura do 
ADN de distintos organismos. 

Aprender a 
aprender 

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Investiga e sabe explicar como se 
produce a replicación descontinua 
do ADN cos fragmentos de Okazaki. 

-  Esquematiza de forma gráfica as 
hipóteses sobre os tipos de 
replicación do ADN. 

-  Resolve as «Actividades 
avaliativas» e formula outras de 
semellante nivel. 
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UNIDADE 14. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Xenética e evolución 

Descrición da unidade 
Antes de comezar esta unidade, os alumnos e as alumnas deben lembrar algúns conceptos 
aprendidos sobre a estrutura dos cromosomas, a selección natural segundo Darwin, a 
herdanza polixénica e as características do código xenético. O repaso destes contidos 
axudaralles a entender mellor os conceptos de xenética e de evolución. 

O desenvolvemento da unidade iníciase estudando o concepto de mutación e a súa 
clasificación, para que os estudantes poidan definilo de xeito claro e utilizalo con soltura ao 
longo da unidade. 

Tense que facer fincapé en sinalar as diferentes características do proceso de expresión xénica 
en procariotas e en eucariotas, e a influencia das mutacións xénicas na diversidade e na 
evolución dos seres vivos. 

Continúase cos mecanismos de reparación do ADN, as teorías do darwinismo e o 
neodarwinismo. Neste momento, pódese facer un inciso e recordar as características do 
método científico, a dificultade de elaborar teorías e de que estas sexan aceptadas pola 
comunidade científica. 

A xenética de poboacións trátase desenvolvendo a lei de Hardy-Weinberg e os factores que 
poden alterar as condicións dunha poboación ideal, que son a mutación, a migración, a deriva 
xenética, o apareamento selectivo e a selección natural. 

Na explicación das alternativas ao neodarwinismo, compáranse mediante esquemas as teorías 
puntualismo e gradualidade. 

A unidade complétase co tratamento das evidencias da evolución. 
Nas páxinas finais atópase unha serie de actividades que servirán para repasar os conceptos 
xerais de xenética, as leis de Mendel e algúns problemas variados. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª semana de abril. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer o concepto de mutación e a súa clasificación. 

- Explicar os mecanismos de reparación do ADN. 

- Explicar o darwinismo e o neodarwinismo. 

- Saber calcular frecuencias xenotípicas e xénicas. 

- Comprender os postulados da lei de Hardy-Weinberg. 

- Coñecer os factores que alteran as condicións dunha poboación ideal, segundo a lei de 
Hardy-Weinberg. 

- Explicar as alternativas ao neodarwinismo. 

- Comprender as evidencias da evolución. 
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4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de 

aprendizaxe avaliables 
CC 

    
-  As mutacións. Os 

mecanismos de 
reparación do ADN. 
As mutacións e a 
evolución 

-  Elaboración de 
mapas 
conceptuais que 
mostren a 
clasificación dos 
diferentes tipos 
de mutacións. 

-  Os mecanismos de 
reparación do ADN. 

-  As vías de 
reparación do 
ADN   

-  Evolución por 
selección natural. O 
darwinismo. 

-  Mutacións e 
evolución. O 
neodarwinismo 

-  Xenética de 
poboacións 

-  Frecuencias 
xénicas e 
xenotípicas. 

-  Lei de Hardey-
Weinberg. 

-  Alternativas ao 
neodarwinismo 

-  Teoría dos 
equilibrios 
interrompidos. 

-  O neutralismo. 

-  Outras fontes de 

  1.  Definir e clasificar as 
formas de alteración 
da información 
xenética á luz da 
bioloxía molecular. 

  1.1.  Define o concepto de 
mutación, clasifica os 
tipos de mutacións e 
describe as 
consecuencias das 
mutacións. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  1.2.  Analiza as causas das 
mutacións, describe 
como se producen os 
erros da replicación e 
as lesións no ADN, e 
que efectos producen 
os axentes 
mutáxenos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Identificar e describir 
as solucións da célula 
para reparar as 
lesións do ADN. 

  2.1.  Explica, utilizando o 
vocabulario 
apropiado, os 
mecanismos de 
reparación do ADN. 

CMCT, 

CCL 

  3.  Recoñecer e describir 
as distintas teorías 
que intentan explicar a 
evolución. 

  3.1.  Expón os 
fundamentos da 
teoría da selección 
natural de Darwin. 

CMCT, 

CCL 

  3.2.  Explica as 
características da 
teoría sintética da 
evolución e refire a 
relación das 
mutacións co proceso 
evolutivo. 

CMCT, 

CCL 

  4.  Recoñecer a 
importancia da 
xenética de 
poboacións no 
proceso evolutivo. 

  4.1.  Expón en que 
consiste a xenética 
de poboacións e 
define frecuencia 
xenotípica e 
frecuencia xénica. 

CMCT, 

CCL 
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variabilidade 
xenética. 

-  As probas da 
evolución 

  4.2.  Explica as condicións 
que debe cumprir 
unha poboación para 
ser considerada ideal 
segundo a lei de 
Hardey-Weinberg, así 
como os factores que 
poden alterar as 
devanditas 
condicións. 

CMCT, 

CCL 

  5.  Comprender as 
teorías alternativas ao 
neodarwinismo, 
interpretando as 
características de 
cada unha. 

  5.1.  Describe en que 
consiste o 
puntualismo e define 
microevolución e 
macroevolución. 

CMCT, 

CCL 

  5.2.  Identifca cal é o 
principal motor da 
evolución segundo a 
teoría do neutralismo. 

CMCT, 

CCL 

  6.  Identificar e distinguir 
os distintos tipos de 
evidencias da 
evolución. 

  6.1.  Define órgano 
homólogo e órgano 
análogo, e 
desenvolve a 
clasificación das 
probas da evolución. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  7.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, 
acepta os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  8.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

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

CSC 

  8.2.  Desenvolve con 
autonomía a 
planificación do 
traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de recoñecemento 
como material básico 
de laboratorio, 
argumentando o 
proceso. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 
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  9.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na 
realización de 
creacións propias. 

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

CCEC 

 

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá. 

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

-  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece a 
arredor nosa e responder 
preguntas. 

-  Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico. 

-  Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas. 

-  Explica que son as transicións e as 
transversións. 

-  Describe os mecanismos de 
reparación do ADN. 

-  Diferencia as mutacións 
beneficiosas das prexudiciais. 

-  Diferencia entre macroevolución e 
microevolucion. 

-  Identifica os axentes mutaxénicos 
máis frecuentes. 

-  Calcula frecuencias alélicas e 
xenotípicas a partir de datos dunha 
poboación. 

-  Interpreta distintos mecanismos de 
selección natural representados 
mediante unha función gráfica. 

Comunicación 
lingüística 

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable 
cara á lectura. 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais. 

-  Utiliza o vocabulario adecuado para 
definir conceptos relacionados coa 
xenética e a evolución, como 
mutación, deriva xenética e 
frecuencias xénicas. 

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas e fai unha lectura 
comprensiva dos contidos de cada 
epígrafe. 

Competencia 
dixital 

-  Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

-  Explica os mecanismos de 
illamento reprodutor precigóticos a 
partir da análise dun material da 
web 

-  Visualiza o vídeo «Relación entre 
xenética e evolución» e escribe un 
texto no que explica por que o caso 
de Biston betularia apoia a teoría 
sintética. 
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Conciencia e 
expresións 
culturais 

-  Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial nas 
súas distintas vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica...), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Argumenta as distintas evidencias 
que demostran o feito evolutivo. 

-  Analiza as achegas da teoría do 
puntualismo á explicación do 
proceso evolutivo. 

-  Representa cun debuxo a 
duplicación como mutación. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas. 

-  Escoita con atención outras 
opinións e respecta a quenda de 
palabra. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 

emprendedor 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun tema. 

-  Achega exemplos de mutacións 
beneficiosas e prexudiciais. 

-  Planifica o seu tempo de traballo 
para realizar as actividades e 
proxectos encomendados. 

Aprender a 
aprender 

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Elabora un esquema conceptual no 
que clasifica os axentes 
mutaxénicos. 
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UNIDAD 15.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
Os microorganismos 
 
Descrición da unidade 

Con esta unidade ábrese o bloque dedicado á microbioloxía, que inclúe os contidos referentes 
ás formas acelulares (plásmidos, viroides e prións) e aos virus, que, malia que non son seres 
vivos, pasaron a formar parte do estudo que tradicionalmente abranguía a microbioloxía. A 
unidade iníciase co estudo dos virus, a súa estrutura, clasificación, morfoloxía e os seus ciclos 
de multiplicación. O virus da sida tratarase en profundidade nos temas dedicados ao sistema 
inmunitario e ás súas alteracións. Ademais de coñecer as diferenzas entre os ciclos lítico e 
lisoxénico dos virus, os estudantes teñen que diferencialos en esquemas. A continuación, 
descríbense os viroides, os prións e os plásmidos, facendo fincapé na importancia destes 
últimos na enxeñaría xenética. A continuación, a unidade dedícase a explicar as características 
estruturais dos microorganismos dos reinos moneras, protista e fungos. Con esta exposición 
preténdese que os alumnos e as alumnas coñezan a heteroxeneidade dos grupos taxonómicos 
nos que se inclúen os microorganismos. Cando se describen as eubacterias, convén lembrar 
as paredes celulares que se estudaron na unidade 6, para que se establezan as diferenzas 
entre os distintos tipos. 

Despois, a unidade desenvolve os contidos relacionados coa transcendencia que teñen os 
microorganismos nos ciclos bioxeoquímicos (detállanse o ciclo do carbono e o do nitróxeno) e 
na saúde do ser humano. As aplicacións da microbioloxía nas industrias alimentaria e 
farmacéutica, e na mellora do ambiente, trátanse na unidade 16, dedicada á biotecnoloxía. 
Descríbese o concepto de enfermidade infecciosa e noméanse algunhas das máis importantes, 
as súas formas de transmisión e as medidas que se deben tomar fronte a elas. Na última parte, 
abórdase a preparación dos microorganismos e o seu mantemento nun ambiente controlado 
para a súa observación e estudo. Nela repásanse diversas técnicas de illamento, esterilización 
ou sementeira, que permiten o seu cultivo, en diferentes medios, e analízase o seu crecemento 
no laboratorio nas condicións máis apropiadas. 

 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

Terceira semana de abril. 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer o concepto de virus, a súa composición, estrutura e tipos, así como a súa orixe e 
multiplicación. 

- Diferenciar entre plásmidos, viroides e prións, e os tipos de enfermidades que producen.  

- Coñecer as características das bacterias, a súa reprodución e os seus tipos. 

- Diferenciar entre os protozoos e as algas, saber cales son as súas características e as 
clasificacións respectivas. 

- Coñecer as características e os tipos de fungos. 

- Explicar os ciclos bioxeoquímicos do carbono e do nitróxeno. 

- Comprender a relación dos microorganismos coas enfermidades infecciosas.  

- Describir algunhas enfermidades infecciosas importantes, así como as vías de transmisión e 
a prevención da enfermidade infecciosa en xeral. 
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4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    

-  Os virus 
-  A organización dos 

virus. 
-  Clasificación. 
-  Ciclos de 

multiplicación. 

-  Outras formas 
acelulares: plásmidos, 
viroides e prións 

-  Os microorganismos 
do reino moneras: as 
eubacterias e as 
arqueobacterias 

-  Observación ao 
microscopio 
electrónico de 
diferentes 
bacterias. 

-  Representación de 
distintas formas 
bacterianas. 

-  Diferenzas entre a 
estrutura dun virus 
e dunha bacteria. 

-  Os microorganismos 
do reino protista: os 
protozoos e as algas 

-  As características 
do reino protista. 

-  Os microorganismos 
do reino fungos 

-  As características 
do reino fungos. 

-  Os microorganismos e 
os ciclos 
bioxeoquímicos 

-  O ciclo do 
carbono. 

-  O ciclo do 
nitróxeno. 

-  Análise da 
importancia dos 
microorganismos nos 

  1.  Salientar as 
características 
xerais dos virus e 
as fases de 
replicación do 
xenoma vírico. 

  1.1.  Explica o concepto de 
virus, a súa orixe, a 
súa composición 
química e a súa 
estrutura, e a 
morfoloxía dos 
diferentes tipos de 

virións. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Detallar os ciclos 
de multiplicación 
vírica e o concepto 
de retrovirus. 

  2.1.  Define as fases do ciclo 
de multiplicación lítico 
e lisoxénico, e 
identifica o modo de 
actuación dos 
retrovirus. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Distinguir as 
distintas formas 
acelulares e a súa 
relación coas 
células procariotas 
e eucariotas. 

  3.1.  Indica as 
características xerais e 
a actividade biolóxica 
dos plásmidos; a 
natureza dos prións e 
a estrutura, a 
composición química e 
a función biolóxica dos 

viroides. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Explicar as 
características 
xerais de cada un 
dos reinos 
moneras, protistas 
e fungos. 

  4.1.  Indica, dunha forma 
xeral, as 
características dos 
reinos moneras, 

protistas e fungos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  Sinalar os grupos 
taxonómicos que 
inclúen 
microorganismos, 
baseándose na 
clasificación dos 
cinco reinos. 

  5.1.  Describe a morfoloxía e 
a función de cada un 
dos reinos aos que 
pertencen os 

microorganismos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  6.  Analizar a 
actividade 
xeoquímica dos 
microorganismos e 
a súa relación cos 
ciclos da materia. 

  6.1.  Detalla a actuación dos 
microorganismos na 
natureza, e as 
características e a 
importancia ecolóxica 
dos ciclos 

bioxeoquímicos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 
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ecosistemas 
-  Os 

microorganismos 
como axentes 
causantes de 
enfermidades 
infecciosas 

-  As medidas 
preventivas ou 
profilácticas fronte 
ás enfermidades 
infecciosas. Os 
métodos curativos 

-  Indicación dos 
diferentes modos de 
actuación bacteriana 
e de transmisión dos 
patóxenos, poñendo 
exemplos en cada 
caso 

-  Os métodos de 
estudo dos 
microorganismos. Os 
cultivos microbianos 

-  As técnicas de 
esterilización 
microbiana. 

-  Preparación de 
medios de cultivo 
para o estudo de 
microorganismos 
e utilización do 
método de 
sementeira nunha 
placa Petri. 

-  Observación 
microscópica dos 
microorganismos. 

-  Interpretación de 
gráficas que 
mostren un 
crecemento 
bacteriano nun 
medio pechado. 

  7.  Interpretar a acción 
dos 
microorganismos 
sobre a saúde. 

  7.1.  Explica o concepto de 
patoxeneidade, os 
tipos de toxinas 
microbianas, o modo 
de actuación das 
bacterias e o de 
transmisión dos 

patóxenos. 

CMCT, 

CCL, 

 

  8.  Coñecer algúns 
métodos de cultivo 
e de observación 
microscópica 
básicos en 
microbioloxía, e 
recoñecer as fases 
de crecemento das 
poboacións 
bacterianas. 

  8.1.  Sinala a metodoloxía 
necesaria para realizar 
cultivos en 
microbioloxía e 
observacións 
microscópicas con 
microorganismos, e 
explica as fases de 
crecemento das 
poboacións 

bacterianas. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  9.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á 
hora de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, 
e desenvolver 
actitudes de 
respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

  9.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 

cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

10.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión 
de prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
interpretando os 
seus resultados. 

10.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade 
no laboratorio, 
coidando os 
instrumentos e o 

material empregado. 

CSC 

10.2.  Desenvolve con 
autonomía a 
planificación do 
traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de recoñecemento 
como material básico 
de laboratorio, 
argumentando o 
proceso experimental 
seguido, describindo 
as súas observacións 
e interpretando os seus 

resultados. 

CCEC, 

CCL, 

CAA 

11.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos. 

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

representación. 

CCEC 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   

Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 

preguntas. 

-  Ofrece datos estatísticos sobre 

determinadas enfermidades infecciosas. 

-  Explica a importancia dos fungos para o 
ser humano. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos para 
resolver diferentes preguntas e problemas 
sobre as vías de transmisión e o 
desenvolvemento das enfermidades 

infecciosas. 

Comunicación 
lingüística 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 

coherencia. 

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

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

e orais. 

-  Manter unha actitude 
favorable cara á lectura. 

-  Expón as características dos diferentes 
grupos de microorganismos. 

-  Define conceptos relacionados cos 
distintos grupos de microorganismos e 
coa enfermidade infecciosa tales como: 
plásmido, episoma, saprófito, toxina, 
virulencia, infección, botulismo, medidas 

profilácticas. 

-  Resolve as actividades propostas na 
unidade e o resumo proposto ao final 
desta con corrección e coherencia, 

usando o vocabulario preciso. 

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas e fai unha lectura 
comprensiva dos contidos de cada 

epígrafe. 

Competencia 
dixital 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 

coñecemento. 

-  Empregar distintas fontes 
para a busca de información. 

-  Usa con eficacia os recursos incluídos en 
www.anayadigital.com para obter 
información sobre os diferentes tipos de 
microorganismos, os instrumentos e as 
técnicas para o seu estudo, e o 
coñecemento das enfermidades 
infecciosas e os seus mecanismos de 

transmisión. 

-  Obtén información sobre os 
microorganismos e as enfermidades 

producidas por moitos deles. 

Conciencia e 
expresións 

culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 

estético. 

-  Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial 
nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, 
etnográfica, científico-
técnica...) e cara ás persoas 
que contribuíron ao seu 

-  Debuxa unha célula procariota, tomando 
como base unha ilustración incluída no 

libro. 

-  Utiliza imaxes de microscopía para o 
estudo dos microorganismos e as súas 

estruturas. 

-  Le con interese os contidos relacionados 
cos métodos de estudo dos 
microorganismos. 

-  Relaciona o uso indebido de antibióticos 
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desenvolvemento. con algúns problemas sanitarios. 

-  Infórmase sobre o primeiro antibiótico 
descuberto e a persoa que fixo o achado. 

-  Extrae conclusións sobre a enfermidade 
producida polo virus do Ébola e as súas 

vías de contaxio. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 

ideas. 

-  Mostrar dispoñibilidade para 
a participación activa en 
ámbitos de participación 

establecidos. 

-  Achega exemplos de diferentes vehículos 
de transmisión de enfermidades 

infecciosas. 

-  Escoita con atención as intervencións do 
resto de compañeiras e compañeiros, e 

respecta a quenda de palabra. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 
emprendedor 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 

delas. 

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

-  Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 

accións novas. 

-  Planifica o seu tempo de traballo para 
realizar as actividades e os proxectos 

encomendados. 

-  Interésase por coñecer as investigacións 
que se realizan sobre as enfermidades 
infecciosas. 

Aprender a 
aprender 

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 

rigorosa dos contidos. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Elabora un cadro comparativo entre 
plásmidos, viroides e prións, no que 
especifica o seu descubridor, a súa 
composición e a súa forma de vida. 

-  Organiza nun esquema os diferentes 

grupos de protistas estudados. 

-  Resolve as «Actividades avaliativas» e 
formula outras de semellante nivel. 

 

UNIDAD 16.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
A biotecnoloxía 

Descrición da unidade 
Este tema, que aparece frecuentemente relegado a unha posición última do temario e cunha 
repercusión normalmente pequena na construción das probas PAU, é, non obstante, dunha 
especial transcendencia para a comprensión da realidade e a actualidade cientí fica. A maior 
parte das noticias científicas vinculadas á biomedicina ten que ver con desenvolvementos, 
avances ou aplicacións da biotecnoloxía. Esta unidade estruturouse en tres partes, claramente 
diferenciadas: por un lado, unha exposición dos instrumentos, ferramentas, técnicas e 
procedementos de maior importancia no traballo biotecnolóxico; por outro, unha revisión dos 
principais campos nos que a biotecnoloxía se está a aplicar; e, finalmente, expóñense os datos 
clave que deben permitir ao alumnado, asesorado polo profesor, reflexionar sobre as 
connotacións éticas e sociais da biotecnoloxía, e favorecer a adopción de criterios persoais 
fundados a favor ou en contra dos diferentes aspectos desta nova bioloxía.  
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Iníciase o tema cunha comparación entre os procesos biotecnolóxicos tradicionais, baseados 
nas fermentacións, e a nova biotecnoloxía, apoiada na enxeñería xenética.  

Entre as técnicas presentadas na unidade destácanse: os anticorpos monoclonais, a tecnoloxía 
do ADN recombinante, os procedementos de clonación xénica, a reacción en cadea da 
polimerase, a secuenciación do ADN, a transxénese e a clonación mediante transferencia 
somática de núcleos. 

Co fin de que os estudantes poidan valorar as aplicacións da biotecnoloxía, descríbense 
algunhas delas nas industrias alimentaria, química e enerxética; na minería, na agricultura e na 
gandería; na medicina e no medio. 

No último bloque atoparanse referencias aos aspectos éticos e sociais vinculados ao 
desenvolvemento da biotecnoloxía. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Primeira semana de maio. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Comprender en que consiste a biotecnoloxía. 

- Coñecer as técnicas da biotecnoloxía. 

- Explicar as conclusións do Proxecto Xenoma Humano. 

- Comprender o concepto de clonación, os seus procesos e as súas aplicacións. 

- Referir as aplicacións da biotecnoloxía na industria, na agricultura, no medio e na medicina.  

– Coñecer os aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía. 
 

 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os procesos 

biolóxicos 
tradicionais e as 
novas 

biotecnoloxías 

-  A evolución 
da 
biotecnoloxí

a. 

-  A formación 
dos 
anticorpos 

monoclonais 

-  O 
funcionamen

  1.  Coñecer o concepto de 
biotecnoloxía, as 
características dos 
procedementos 
biotecnolóxicos 
tradicionais e da nova 
biotecnoloxía, e os 
ámbitos de traballo 
principais desta. 

  1.1.  Define biotecnoloxía, 
diferencia os 
procedementos 
biotecnolóxicos 
tradicionais e a nova 
biotecnoloxía, e explica 
os principais campos de 
traballo que esta 
abarca. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Describir algunhas 
técnicas utilizadas en 
enxeñería xenética e a 
súa importancia na 
evolución da 

biotecnoloxía. 

  2.1.  Explica algúns 
procedementos 
utilizados en enxeñería 
xenética, recoñecendo o 
avance que supuxeron 
no seu 

desenvolvemento. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CSC 
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to dos 
encimas de 

restrición. 

-  As técnicas en 
enxeñería 
xenética: 
construción dun 
ADN 
recombinante, 
amplificación do 
ADN, 
secuenciación 
do ADN e 
transferencia 

nuclear 

-  A clonación 
bacteriana. 

-  A 
secuenciació
n dun 

xenoma. 

-  As aplicacións 
da biotecnoloxía 

-  Aspectos 
éticos e 
sociais da 
biotecnoloxí

a. 

-  Repercusións 
sociais e 
valoracións 
éticas da 

biotecnoloxía 

  3.  Expoñer as principais 
aplicacións da 
biotecnoloxía ao 
desenvolvemento de 
distintos campos, como 
a industria, a minería, a 
agricultura, a gandería, o 

medio e a medicina. 

  3.1.  Explica o uso que se dá 
á biotecnoloxía na 
minería e na industria, 
especialmente na 
industria alimentaria. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CSC 

  3.2.  Sinala as principais 
aplicacións da 
biotecnoloxía na 
agricultura, na gandería 
e no medio. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

CSC 

  3.3.  Recoñece os principais 
usos da biotecnoloxía, 
en especial da 
enxeñería xenética, no 

campo da medicina. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

CSC 

  4.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e 
de defender opinións, e 
desenvolver actitudes de 
respecto e colaboración 
ao traballar en grupo. 

  4.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 

cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  5.  Realizar un traballo 
experimental coa axuda 
dun guión de prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
interpretando os seus 

resultados. 

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

CSC 

  5.2.  Desenvolve con 
autonomía a 
planificación do traballo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos 
ópticos de 
recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando o 

proceso experimental. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en ciencia e 
tecnoloxía 

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

-  Recoñecer a importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos 
(biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, xeográfico...). 

-  Manexar os coñecementos sobre 
ciencia e tecnoloxía para solucionar 
problemas, comprender o que 
acontece arredor nosa e responder 
preguntas. 

-  Explica en que consiste un 
cultivo celular. 

-  Explica o funcionamento dos 
enzimas de restrición. 

-  Indica as aplicacións 
terapéuticas da clonación. 

-  Interpreta as conclusións do 
Proxecto Xenoma Humano. 

-  Describe as aplicacións dos 
microorganismos nos 
procesos industriais. 

-  Explica as aplicacións que ten 
a biotecnoloxía no transplante 
de órganos. 

Comunicación 
lingüística 

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara 
á lectura. 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as 
estruturas lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais. 

-  Utiliza o vocabulario 
adecuado para definir 
conceptos relacionados coa 
biotecnoloxía, como 
biotecnoloxía, enxeñería 
transxénica, transxénese, 
terapia xénica e 
biorremediación. 

-  Resume as técnicas básicas 
da enxeñería xenética. 

-  Escribe un texto no que opina 
sobre as vantaxes e 
inconvenientes que ten a 
clonación para a agricultura. 

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 

-  Busca información sobre o 
proxecto ENCODE e explica 
en que consiste e as 
conclusións establecidas á 
partir deste proxecto. 

Conciencia e 
expresións culturais 

-  Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial nas 
súas distintas vertentes (artístico-
literaria, etnográfica, científico-
técnica...) e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu 
desenvolvemento. 

-  Aprecia a importancia que 
teñen as ilustracións para 
representar os procesos de 
secuenciación dun xenoma e 
de clonación. 

Competencias 
sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade 
de opinións e ideas. 

-  Concibir unha escala de valores 

-  Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e da enxeñería 
xenética na obtención de 
produtos farmacéuticos, en 
medicina e en 
biorremediación para o 
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propia e actuar conforme a ela. mantemento e a mellora do 
medio. 

-  Valora as implicacións éticas 
e sociais dos descubrimentos 
recentes sobre o xenoma 
humano e as súas 
aplicacións en enxeñería 
xenética. 

-  Debate na aula sobre as 
vantaxes e inconvenientes 
que ten o uso como alimento 
de plantas transxénicas. 

Sentido de iniciativa 
e espírito 

emprendedor 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde coñecementos 
previos dun tema. 

-  Indica os problemas que 
formula a terapia xénica. 

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa 
dos contidos. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Explica coas súas propias 
palabras que é unha fraude 
científica. 

-  Resolve as «Actividades 
avaliativas» e formula outras 
de semellante nivel. 

 

 

UNIDADE 17. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
O sistema inmunitario 

Descrición da unidade 
Para o desenvolvemento da unidade é importante que o alumnado lembre algúns conceptos xa 
estudados: compoñentes e funcións da pel, órganos hematopoiéticos, tipos de células 
sanguíneas, etc. 

A unidade iníciase cunhas ideas xerais sobre os mecanismos defensivos externos do 
organismo, para seguir co sistema inmunitario. Débese facer fincapé no concepto de sistema 
inmunitario e nos diferentes tipos de resposta que presenta, estudando as características de 
cada unha delas. Igualmente, é importante que os alumnos e as alumnas coñezan as células e 
as moléculas que interveñen neste sistema, así como o papel que desempeñan.  

A continuación, afóndase no coñecemento dos antíxenos e dos anticorpos, estudándose a súa 
natureza química, a súa estrutura, os seus tipos, etc., para finalmente, coñecer as interaccións 
que se establecen entre eles. 

Máis tarde, de forma simplificada, utilizando a terminoloxía máis sinxela posible e con 
abundantes esquemas, estúdanse os mecanismos defensivos inespecíficos (reacción de 
inflamación e sistema do complemento) e as respostas defensivas específicas (celular e 
humoral). 

É dicir, ao finalizar a unidade, os estudantes teñen que comprender como actúan as defensas 
externas e internas, específicas e inespecíficas, contra a infección e deben identificar os 
mecanismos de acción da resposta inmunitaria e os diferentes tipos celulares implicados nela. 
 
 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

2ª e parte da 3ª semanas de maio. 
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3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Coñecer os mecanismos defensivos que presenta o organismo fronte aos axentes 
patóxenos. 

- Coñecer a composición do sistema inmunitario e describir as características e a función de 
cada un dos seus compoñentes. 

- Comprender o funcionamento dos mecanismos da resposta inmune específicos e 
inespecíficos. 

- Adquirir un vocabulario técnico específico sobre o sistema inmunitario para poder expresar 
con corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos.  

 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en ciencia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  Os mecanismos 

defensivos do 

organismo 

-  A composición 
do sistema 

inmunitario 

-  Os órganos e 
tecidos 
linfoides. 

-  As células 
inmunocompe

tentes. 

-  As moléculas 
do sistema 

inmunitario 

-  Localización 
dos principais 
órganos 

linfoides. 

-  Os antíxenos e 
os anticorpos 

-  Estrutura dun 

anticorpo. 

-  A 
opsonización. 

-  A resposta 
inmune 
inespecífica: a 
reacción 
inflamatoria e a 
activación do 
sistema de 

complemento 

  1.  Coñecer a natureza dos 
mecanismos de defensa 
do organismo. 

  1.1.  Desenvolve o concepto 
de defensa orgánica e os 
mecanismos de defensa 
tanto externos como 
internos. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  2.  Analizar a composición 
do sistema inmunitario. 

  2.1.  Describe as células do 
sistema inmunitario, as 
relacións existentes entre 
elas, as funcións dos 
macrófagos, os diferentes 
tipos de linfocitos e a súa 
participación na resposta 
inmunitaria. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  3.  Explicar os conceptos de 
antíxeno e de anticorpo, 
as súas características, 
estrutura e forma de 
acción. 

  3.1.  Expón os conceptos de 
antíxeno e de anticorpo 
describindo as súas 
características e modos 
de actuación. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Coñecer os mecanismos 
defensivos 
inespecíficos. 

  4.1.  Explica o proceso da 
reacción inflamatoria e o 
funcionamento do 
sistema de complemento. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  5.  Coñecer os mecanismos 
defensivos específicos. 

  5.1.  Comprende como 
funcionan os 
mecanismos que 
conducen á resposta 
inmunitaria celular e á 
humoral. 

CMCT 

  6.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e 
de defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 

  6.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 
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-  A resposta 
inmune 
específica: a 
resposta celular 
e a resposta 

humoral 

-  Representación, 
gráfica da 
resposta inmune 
específica: 
humoral e 

celular. 

colaboración ao traballar 
en grupo. 

exercicios de 
aprendizaxe cooperativa. 

  7.  Realizar un traballo 
experimental coa axuda 
dun guión de prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

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

CSC 

  7.2.  Desenvolve con 
autonomía a planificación 
do traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando o proceso 
experimental seguido, 
describindo as súas 
observacións e 
interpretando os seus 
resultados. 

CSIEE, 

CCL, 

CAA 

  8.  Utilizar diversos 
materiais, técnicas, 
códigos e recursos 
artísticos na realización 
de creacións propias. 

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

 
 
5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descriptor Desempeño 

   
Comunicación 
lingüística 

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos e 
orais. 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas polo profesorado e fai 
unha  
lectura comprensiva dos contidos de 
cada  
epígrafe. 

-  Utiliza o vocabulario adecuado para 
definir conceptos relacionados co 
sistema inmunitario, a súa composición e 
os mecanismos de actuación tales como: 
microbiota, fagocito, apoptose,  
anticorpo, resposta inmunitaria, etc. 

-  Resolve con corrección e coherencia, 
usando o vocabulario adecuado 
adquirido nesta unidade, as actividades 
propostas na unidade e o resumo que se 
propón no apartado «Elabora o teu 
propio resumo». 

-  Elabora con corrección e coherencia, 
usando o vocabulario adecuado, os 
textos propostos nos proxectos de 
traballo sobre os diferentes tipos de 
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inmunoglobulinas, e sobre as diferenzas 
entre a resposta innata e a adaptativa. 

-  Exprésase con fluidez e coherencia ante 
as preguntas formuladas polo 
profesorado. 

Competencia 
dixital 

-  Empregar distintas fontes para 
a busca de información. 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento. 

-  Utiliza diferentes fontes, con criterio e 
rigor, para obter información sobre os 
mecanismos de actuación do sistema 
inmunitario, tanto os inespecíficos 
(reacción inflamatoria) como os 
específicos (resposta celular e humoral). 

-  Usa con eficacia os recursos incluídos na 
web de Anaya para obter información 
sobre o sistema inmunitario e o seu 
funcionamento. 

Conciencia e 
expresións 

culturais 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético. 

-  Aprecia a importancia que teñen os 
debuxos esquemáticos para comprender 
os mecanismos de actuación do sistema 
inmunitario (resposta celular e humoral). 

-  Interpreta a estética das ilustracións de 
microscopía electrónica sobre diferentes 
células do sistema inmunitario que 
aparecen no texto. 

Competencias 
sociais e 

cívicas 

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

-  Recoñece a importancia que ten o 
coñecemento do funcionamento do 
sistema inmunitario para resolver 
problemas de saúde. 

-  É consciente da importancia que tivo o 
descubrimento dos anticorpos 
monoclonais polas súas aplicacións 
médicas. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 

emprendedor 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas. 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun 
tema. 

-  Planifica o seu tempo de traballo para 
realizar de forma adecuada as tarefas 
recomendadas. 

-  Participa activamente con iniciativa na 
realización dos traballos propostos polo 
profesorado en relación cos contidos 
tratados na unidade. 
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Aprender a 

aprender 

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos. 

-  Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Utiliza diversas técnicas de traballo para 
mellorar a súa aprendizaxe: elabora 
resumos sobre os contidos da unidade; 
realiza esquemas conceptuais sobre os 
compoñentes do sistema inmunitario; 
organiza a información en táboas 
sinalando as diferenzas entre os 
linfocitos B e T, etc. 

-  Utiliza imaxes e debuxos esquemáticos 
propostos no texto para mellorar o 
proceso de aprendizaxe e facilitar a 
comprensión da estrutura dos anticorpos, 
a resposta inmune celular, a resposta 
inmune humoral, etc. 

-  Toma conciencia dos coñecementos 
adquiridos sobre o sistema inmunitario e 
os seus mecanismos de actuación, e 
autoavalíase realizando o test de 
autoavaliación. 

 

 

UNIDADE 18.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título 
As alteracións do sistema inmunitario 

Descrición da unidade 
Para o desenvolvemento da unidade é importante que o alumnado lembre os conceptos xerais 
de inmunoloxía estudados na unidade anterior, como a resposta inmune, a memoria 
inmunolóxica, a autotolerancia, etc.; e outros tratados con anterioridade, como o ciclo dun 
retrovirus ou as características das células canceríxenas, etc. 

A unidade iníciase co concepto de inmunidade para, posteriormente, tratar con máis 
profundidade os dous principais métodos de obtela artificialmente: as vacinas e os soros. 

A continuación, explícanse, de forma superficial, as principais inmunopatoloxías: enfermidades 
autoinmunes, inmunodeficiencias e reaccións de hipersensibilidade, especialmente as alerxias.  

A relación entre o sistema inmunolóxico e os transplantes trátase na epígrafe seguinte, 
detallando os distintos tipos de transplantes e as formas de previr o rexeitamento inmunolóxico. 
Por último, estúdase o papel que desempeña o sistema inmunolóxico na prevención do cancro. 

Ao finalizar a unidade, o alumnado debe coñecer a importancia das vacinas na prevención das 
enfermidades infecciosas e debe saber diferencialas dos soros. Igualmente, debe saber a 
relación que existe entre o sistema inmunitario e as alerxias, a sida, o cancro, os transplantes 
de órganos, etc. 

 

 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

 
Parte de 3ª semana de maio. 
 
 

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
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- Comprender o concepto de inmunidade, entender a importancia das vacinas na inmunidade 
dos individuos e comprender a diferenza que presentan cos soros. 

- Coñecer as principais alteracións que pode presentar o sistema inmunitario e as causas ás 
que se deben. 

- Valorar a importancia que ten o transplante de órganos para a poboación e coñecer o papel 
do sistema inmunitario no rexeitamento destes. 

- Comprender o papel que desempeña o sistema inmunitario na loita contra o cancro.  

– Adquirir un vocabulario técnico específico sobre a inmunidade e as inmunopatoloxías para 
poder expresar con corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos na 
unidade. 

 

 

4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias c lave (CC): comunicación lingüística (CCL), competenc ia matemática e competencias básicas en cienc ia 

e tecnolox ía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e c ívicas (CSC), 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC).  

 

Contidos 
Criterios  

de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC 

    
-  A inmunidade e 

os seus tipos. A 
inmunidade 
adquirida 
pasiva: os 
soros. A 
inmunidade 
adquirida activa: 
as vacinas 

-  As 
enfermidades 

autoinmunes 

-  As 
inmunodeficienc

ias: a sida 

-  A estrutura do 
virus da sida. 

-  A reacción de 
hipersensibilida

de: as alerxias 

-  As distintas 
etapas dunha 
reacción 

alérxica. 

-  Os transplantes 
e o sistema 
inmunitario 

-  
Compatibilida
de e 
incompatibilid
ade entre os 

  1.  Comprender o 
concepto de 
inmunidade, os seus 
tipos, a súa 
importancia sanitaria, 
e explicar os métodos 
para adquirila. 

  1.1.  Describe o concepto de 
inmunidade e os seus tipos, 
así como a importancia das 
vacinas, as súas clases, as 
súas características e as 
diferenzas entre elas e os 
soros. 

CMCT, 

CCL 

  2.  Coñecer o que son as 
enfermidades 
autoinmunes, as 
causas polas que se 
producen e os 
tratamentos que se 
utilizan para 
combatelas. 

  2.1.  Indica as causas e os 
síntomas dalgunhas 
enfermidades autoinmunes, 
e os seus tratamentos. CMCT, 

CCL 

  3.  Comprender o 
concepto de 
inmunodeficiencia e 
coñecer os efectos do 
VIH na especie 
humana. 

  3.1.  Analiza as causas das 
inmunodeficiencias e indica 
cales son as células diana 
do VIH e os síntomas que 
presentan as persoas con 
sida. 

CMCT, 

CCL, 

CAA 

  4.  Describir en que 
consiste a 
hipersensibilidade e 
indicar as 
características das 
alerxias. 

  4.1.  Describe as fases dunha 
reacción alérxica e sinala 
os principais tipos de 
alérxenos. 

CMCT 

 CCL 

  5.  Coñecer os diferentes 
tipos de transplantes 
que existen e o papel 
que desempeña o 
sistema inmunolóxico 

  5.1.  Explica como actúa o 
sistema inmunolóxico no 
transplante de órganos, e 
indica que hai que ter 
presente para que unha 

CMCT, 

CCL 
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grupos 

sanguíneos. 

-  O cancro e o 
sistema 
inmunitario 

no rexeitamento. transfusión sexa 
compatible. 

  6.  Analizar a relación 
entre o sistema 
inmunolóxico e o 
cancro. 

  6.1.  Explica o papel que 
desempeña o sistema 
inmunitario na loita contra o 
cancro. 

CMCT, 

CCL 

  7.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo. 

  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos exercicios 
de aprendizaxe 
cooperativa. 

CAA, 

CCL, 

CSC, 

CSIEE 

  8.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e 
interpretando os seus 
resultados. 

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

CSYC 

  8.2.  Desenvolve con autonomía 
a planificación do traballo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos 
de recoñecemento como o 
material básico de 
laboratorio, argumentando 
o proceso experimental 
seguido, describindo as 
súas observacións e 
interpretando os seus 
resultados. 

SIEP, 

CCL, 

CAA 
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5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño 

   
Competencia 
matemática e 
competencias 
básicas en 
ciencia e 
tecnoloxía 

-  Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 

preguntas. 

-  Explica os diferentes tipos de 
inmunidade e as causas que producen 
cada un deles. 

-  Aplica os coñecementos adquiridos 
para comprender por que se produce 
o rexeitamento inmunolóxico nos 
transplantes. 

-  Recoñece as principais 
inmunopatoloxías e a súa importancia 
para a saúde humana, e comprende o 
papel do sistema inmunitario na loita 

contra o cancro. 

Comunicación 
lingüística 

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable 

cara á lectura. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 

escritos e orais. 

-  Fai unha lectura comprensiva das 
epígrafes da unidade e le con interese 
as lecturas recomendadas polo 

profesorado. 

-  Utiliza o vocabulario adecuado para 
definir diferentes conceptos 
relacionados coa inmunidade, as 
inmunopatoloxías, os transplantes, 

etc. 

-  Elabora os textos propostos con 
corrección e coherencia, usando o 

vocabulario adecuado. 

-  Realiza textos con corrección para 
elaborar o resumo final da unidade. 

Competencia 
dixital 

-  Empregar distintas fontes para a 
busca de información. 

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 

coñecemento. 

-  Usa con eficacia os recursos incluídos 
na web de Anaya e noutras páxinas 
web para obter información sobre as 
vacinas e os soros, as 
inmunopatoloxías, os transplantes, 

etc. 

-  Elabora con eficacia documentos 
textuais en diferentes formatos (texto, 
presentacións...) sobre sida, vacinas, 

inmunopatoloxía, etc. 

Conciencia e 
expresións 

culturais 

-  Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial nas 
súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica...) e cara ás 
persoas que contribuíron ao seu 

desenvolvemento. 

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 

estético. 

-  Recoñece a importancia do traballo 
científico no descubrimento das 
vacinas e as alerxias, e na realización 
dos transplantes, etc., e a súa 

implicación no mantemento da saúde. 

-  Valora a importancia social e ética dos 
actos de doazón de órganos, tecidos, 
etc. 
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Competencias 

sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 

de participación establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas. 

-  Participa nos debates, escoita outras 
opinións e respecta a quenda de 

palabra. 

Sentido de 
iniciativa e 
espírito 

emprendedor 

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 

delas. 

-  Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas 
propias. 

-  Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun 
tema. 

-  Planifica o seu tempo de traballo para 
realizar de forma adecuada as tarefas 

recomendadas. 

-  Mostra interese por investigar algúns 
aspectos propostos nas actividades de 
afondamento contidas no tema. 

Aprender a 
aprender 

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 

rigorosa dos contidos. 

-  Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe. 

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe. 

-  Elabora esquemas conceptuais sobre 
os diferentes tipos de vacinas, as 

diferentes inmunopatoloxías, etc. 

-  Constrúe táboas nas que sinala as 
diferenzas entre diferentes conceptos. 

-  Autoavalíase realizando o resumo final 
da unidade, o test de autoavaliación e 
as actividades de peche desta 

unidade. 
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8.  SEGUNDO DE BACHARELATO: CIENCIAS  DA TERRA E DO 
MEDIO AMBIENTE 
 
8.1.  OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE CIENCIAS  DA TERRA E DO MEDIO 
AMBIENTE 

 
 

O ensino das Ciencias da Terra e do Medio Ambiente terán como finalidade o 
desenvolvemento das 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 aparentemente locais e viceversa. 
  2. Coñecer a influencia dos procesos xeolóxicos no medio ambiente e na vida 
humana. 
  3. Coñecer as posibilidades de utilización dos recursos naturais, incluíndo as súas 

aplicacións, e recoñecer a existencia dos seus límites, valorando a necesidade de adaptar 
o uso á capacidade de renovación. 
  4. Valorar o potencial ambiental xeolóxico, hidrológico e enerxético de Galicia no 
desenvolvemento sustentable futuro da nosa comunidade. 

  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 e matemático, e recoñecer a importancia dos 

aspectos históricos, sociolóxicos, económicos e culturais nos estudos sobre medio 
ambiente. 
  7. Coñecer e valorar a diversidade do patrimonio natural andaluz como un recurso 
sustentable, esencial no devir socioeconómico futuro da nosa comunidade. 

  8. Coñecer a importancia da explotación de materias primas minerais no 
desenvolvemento tecnolóxico e social da Andalucía do pasado e do presente. 
  9. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para realizar simulacións, 
tratar datos e extraer e utilizar información de diferentes fontes, avaliar o seu contido, 

fundamentar os traballos, e realizar informes. 
10. Promover actitudes favorables cara ao respecto e a protección do medio ambiente, 
desenvolvendo a capacidade de valorar as actuacións sobre a contorna e tomar 
libremente iniciativas no seu defensa. 

 
 
8.2.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 
 

XENERALIDADES 
 
O desenvolvemento dos contidos no presente proxecto de Ciencias da Terra e do Medio 
Ambiente de 2.º de Bacharelato segue as directrices establecidas na actualidade polas 

administracións educativas. Os contidos adáptanse ás capacidades do alumnado, e a 
profundidade coa que se trataron permite desenvolvelos na súa totalidade durante o curso 
académico. 
A necesidade de contar no currículo de Bacharelato cunha disciplina científica de carácter 

interdisciplinar e sistémico, xorde tras o desenvolvemento do Cume da Terra de Río de 
Janeiro en 1992. Con esta materia preténdese que o alumnado incorpore á súa bagaxe os 
coñecementos sobre os grandes problemas ambientais que carrexa o desenvolvemento 
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humano, xunto á necesaria reflexión científica sobre eles, adquirindo con iso unha nova 
estrutura conceptual integradora das achegas doutras materias cara ao coñecemento do 
medio ambiente; e sobre todo, poder inculcar aos alumnos e ás alumnas a idea dun 

desenvolvemento humano sustentable, respectuoso co medio e os valores ecolóxicos do 
noso planeta, coa consecuente rendibilidade social e humana para as futuras xeracións. 
Os contidos de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente de 2.º de Bacharelato distribúense 
en sete grandes bloques, nos cales se pretende profundar a partir dos coñecementos 

previos xa adquiridos en etapas anteriores. 
- O primeiro céntrase no estudo do medio ambiente e as fontes de información 
ambiental. Nel introdúcese a teoría xeral de sistemas e profúndase na Terra como sistema.  
- O segundo fixa a súa atención nos subsistemas terrestres fluídos e a súa dinámica. 

Faise fincapé na función protectora e reguladora da atmosfera, o balance enerxético 
global da atmosfera, nas funcións da hidrosfera e a distribución da auga no planeta. 
- O terceiro céntrase no estudo da contaminación atmosférica. 
- O cuarto aborda o estudo da contaminación das augas. 

- O quinto céntrase na geosfera e os riscos xeolóxicos. 
- O sexto dedícase á circulación da materia e a enerxía na biosfera. 
- O sétimo aborda o estudo da xestión e o desenvolvemento sustentable. 
Na secuenciación e o desenvolvemento dos distintos contidos tivéronse en conta os 

seguintes criterios: 
- O estudo das Ciencias da Terra e do Medio Ambiente debe propiciar que os 
alumnos e as alumnas afiancen e completen a aprendizaxe de procedemento e 
habilidades propias do traballo científico, que garanta que o alumnado teña unha mellor 

comprensión da ciencia. 
- A materia debe contribuír a asentar a disciplina de traballo a través do estudo e as 
tarefas, así como motivar aos estudantes a participar activamente na mellora e 
conservación do medio ambiente. Ademais, os alumnos e as alumnas recibiron 

anteriormente unha formación ética sobre valores ambientais que debe aflorar nesta 
materia a modo de recapitulación e visión global. 
- A medida que se avanza na aprendizaxe da materia, o alumnado vai 
desenvolvendo un espírito crítico sobre o sistema económico actual insustentable, sobre 

as consecuencias dun consumismo exacerbado e dunha obsolescencia programada que 
converte os bens en residuos cada vez a maior velocidade. 
– A dispoñibilidade cada vez maior do TIC na aula permite consultar noticias 
actualizadas sobre os diferentes aspectos tratados e os interrogantes e inquietudes que 

xorden nos alumnos e as alumnas. A visualización de paisaxes, cartografías, estacións de 
medida, instalacións tecnolóxicas, imaxes de teledetección, etc., permite estimular 
visualmente ao alumnado nun proceso de aprendizaxe significativa. 
 
SECUENCIACIÓN POR UNIDADES 

 
Unidade 1: O medio ambiente   
 

-  Que é o medio ambiente 
-  Aproximación á teoría de sistemas 
-  Modelos e tipos de sistemas 
-  Complexidade, entropía e homeostasis 

-  O medio ambiente como sistema 
-  Os recursos do planeta 
-  Os impactos ambientais 
-  Os riscos 

-  Fontes de información ambiental 
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-  Imaxes como fontes de datos 
 
Unidade 2: A atmosfera, o tempo e o clima 

 

-  Composición e estrutura da atmosfera 
-  O clima e o tempo atmosférico 
-  O clima 

-  Recursos enerxéticos da atmosfera 
 
Unidade 3: Contaminación da atmosfera 
 

-  A contaminación da atmosfera 
-  As sustancias contaminantes do aire 
-  A contaminación debida ás ondas 
-  A choiva aceda 

-  A destrución da capa de ozono 
-  O cambio climático 
 
Unidade 4: A hidrosfera: dinámica e recursos 

 

-  A hidrosfera. As masas de auga 
-  Augas continentais 
-  A auga como recurso 

-  As augas mariñas, o océano 
-  A enerxía do mar 
-  A enerxía hidráulica 
 
Unidade 5: Os impactos sobre a hidrosfera 
 

-  A contaminación da auga 
-  Efectos xerais da contaminación da auga 

-  Outros impactos da hidrosfera 
-  Depuración e potabilización da auga 
-  A calidade da auga 
-  A xestión da auga 

 
Unidade 6: A xeosfera I: a dinámica interna 
 

-  A geosfera: estrutura e composición 

-  Os riscos volcánicos 
-  Os terremotos 
-  Os riscos sísmicos 
 
Unidade 7: A xeosfera II: o relevo resultado da dinámica terrestre   
 

-  O relevo, como resultado da interacción da dinámica interna e externa 
-  A meteorización 

-  Os procesos gravitacionales 
-  Os procesos fluviais e kársticos 
-  Os riscos asociados aos procesos exógenos 
  
Unidade 8: O sistema litoral 
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-  Os procesos litorais 
-  Os humidais costeiros 

-  Os manglares 
-  Os arrecifes de coral 
-  O sistema litoral como fonte de biodiversidade e recursos 
-  Riscos e impactos na litoral 
 
Unidade 9: A paisaxe 
 

-  A paisaxe. Definición e tipos 

-  Compoñentes e dinámica da paisaxe 
-  As alteracións da paisaxe 
-  Restauración, recuperación e rehabilitación de paisaxes degradadas 
 
Unidade 10: Os recursos da geosfera e os seus reservas 
 

-  Os recursos da geosfera e os seus reservas 
-  Os xacementos minerais e a súa orixe 

-  Explotación dos recursos minerais: impactos 
-  Os recursos enerxéticos 
-  Os combustibles fósiles 
-  A enerxía nuclear 

-  Enerxías non renovables: problemas e soluciones 
 
Unidade 11: Enerxía e materia no ecosistema 
 

-  A circulación de materia e enerxía 
-  Os parámetros tróficos do ecosistema 
-  A estrutura trófica do ecosistema 
-  As relacións tróficas no ecosistema 

-  Os ciclos biogeoquímicos 
-  Os ciclos de nutrientes gaseosos 
-  Os ciclos de nutrientes sedimentados 
 
Unidade 12: O ecosistema no tempo 
 

-  Sucesión. Sucesións primaria e secundaria 
-  As causas das sucesións 

-  Cambios, autorregulación e explotación 
  
Unidade 13: A biosfera e os seus recursos I 
 

-  A biosfera: patrimonio e recurso fráxil e limitado 
-  A biodiversidade 
-  O chan: interfase e recurso 
-  Tipos de chan 

-  O chan como recurso fráxil e escaso 
-  A erosión e a contaminación do chan 
-  A desertificación 
 
Unidade 14: A biosfera e os seus recursos II 
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-  Os recursos da biosfera: a agricultura 
-  Os recursos da biosfera: a gandaría 

-  Os recursos da biosfera: os bosques 
-  A biomasa como recurso enerxético 
-  Os recursos da biosfera: pésca 
 
Unidade 15: Principais problemas ambientais 
 

-  Os problemas ambientais 
-  Demografía, superpoblación e crecemento 

-  Indicadores do estado do planeta 
-  Modelo conservacionista e sustentabilidade 
-  Regulas para definir a sustentabilidade 
-  A sustentabilidade nas cidades 

 
Unidade 16: O problema dos residuos 
 

-  Os residuos e a súa clasificación 

-  A xestión dos residuos 
  
Unidade 17: A xestión ambiental 
 

-  A xestión ambiental 
-  A ordenación do territorio 
-  Avaliación de Impacto Ambiental (EIA) 
-  Organismos e conferencias ambientais 

– A lexislación ambiental 
– A protección dos espazos naturais 
 
8.3. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DA MATERIA 

 

1 – Diferencia os sistemas de caixa negra e caixa branca. 
2 – Establece relacións causais, tanto positivas coma negativas, entre dúas ou máis 
variables dun sistema. 

3 – Constrúe correctamente os bucles de realimentación positivos ou negativos que 
afectan a un sistema. 
4 – Coñece as consecuencias que teñen os bucles de realimentación positivos e 
negativos sobre os sistemas. 

5 – Resolve problemas sinxelos de crecemento de poboacións coñecendo as taxas de 
natalidade e mortalidade dos mesmos. 
6 – Diferencia as especies estrategas da “r” das especies estrategas da “k” e coñece as 
súas curvas de crecemento. 

7 – Coñece os principais factores que modifican o clima terrestre e cómo inflúe cada un 
no mesmo. 
8 – Define risco e os factores dos que dependen os riscos, sendo quen de poñer 
exemplos dos mesmos. 

9- Describe o fluxo de enerxía nos ecosistemas. 
10 – Describe gráficamente os principais ciclos bioxeoquímicos da materia (ciclo do C, 
ciclo do N, ciclo do P e ciclo do S). 
11 – Resolve problemas sinxelos de ecoloxía utilizando parámetros tróficos como a 

producción neta, biomasa, productividade e tempo de renovación. 
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12 – Constrúe pirámides tróficas de biomasa, enerxía ou números e é quen de interpretar 
os datos que conteñen correctamente. 
13 – Coñece os principais factores limitantes da producción primaria. 

14 – Describe con exemplos os principais tipos de interaccións entre os seres vivos dos 
ecosistemas: simbiose, parasitismo, depredación, competencia, comensalismo, etc. 
15 – Define o concepto de sucesión ecolóxica e diferencia entre sucesións primarias e 
secundarias. 

16 – Ten coñecementos básicos sobre a Tectónica de Placas, os movementos das placas 
litosféricas, e as súas consecuencias. 
17 – Describe as principais consecuencias e a orixe dos riscos xeolóxicos máis coñecidos: 
terremotos, volcáns e movementos de ladeira. 

18 – Describe as principais estructuras provocadas polo modelado kárstico. 
19 – Define solos expansivos e os riscos derivados dos mesmos. 
20 – Describe as características do curso alto, medio e baixo dos ríos. 
21 – Explica correctamente a orixe das terrazas fluviais. 

22 – Interpreta correctamente os hidrogramas dun río e extrae dos mesmos datos do 
caudal e tempo de resposta ante as precipitacións. 
23 – É quen de propoñer medidas para reducir os riscos derivados das inundacións. 
24 – Coñece as principais estructuras derivadas do modelado litoral. 

25 – Describe a estructura da atmósfera e as características máis importantes de cada 
capa (troposfera, estratosfera, mesosfera e ionosfera). 
26 – Define os conceptos de humidade absoluta e relativa nunha masa de aire. 
27 -  Define os conceptos de GVT (gradiente vertical de temperatura) e GAS (gradiente 

adiabático seco) e explica a orixe das nubes e das precipitacións. 
28 – Coñece o efecto Coriolis e as súas consecuencias sobre a circulación xeral 
atmosférica. 
29 – Coñece os principais ventos superficiais e a súa orixe: alisios, westerlies, levantes 

polares. É quen de establecer a relación existente entre a circulación destas masas de 
aire e a posición de anticiclóns e borrascas en diferentes latitudes do noso planeta. 
30 – Describe a formación de precipitacións provocadas pola orografía (efecto Foëhn). 
31 – Diferencia entre frontes cálidas e frías e as súas consecuencias. 

32 - Coñece a orixe das características do clima na Península Ibérica e noutras rexións do 
mundo (climas ecuatoriais, climas monzónicos, climas subtropicais desérticos, etc). 
33 – Elabora climogramas ou extrae correctamente datos dos mesmos explicando as 
características do clima da rexión correspondente. 

34 – Coñece a orixe das correntes oceánicas superficiais e profundas ou termohalinas. 
35 – Describe as principais consecuencias das correntes oceánicas sobre o clima 
dalgunhas rexións. 
36 – Describe o fenomeno “El niño” e as consecuencias do mesmo. 

37 – Coñece as principais variacións do clima planetario ao longo da historia xeolóxica. 
38 – Coñece os principais contaminantes atmosféricos e a súa orixe. 
39 – Relaciona os contaminantes atmosféricos cos problemas medioambientais máis 
coñecidos: efecto invernadoiro, burato na capa de ozono, chuvia ácida, etc. 

40 – Define o concepto de smog, diferencia entre o smog sulfuroso e o smog fotoquímico. 
41 – Identifica os factores que favorecen ou dificultan a dispersión dos contaminantes. 
42 – Describe algunhas das medidas que se poden adoptar para diminuir a contaminación 
atmosférica. 

43 – Coñece a orixe e as consecuencias dos principais tipos de contaminantes que 
afectan ás augas. 
44 – Define o concepto de eutrofización, a súa orixe e as consecuencias do mesmo. 
45 – Coñece os principais problemas que afectan ás augas subterráneas: 

sobreexplotación dos acuíferos e salinización dos mesmos en áreas costeiras. 
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46 – Coñece os principais efectos das mareas negras nos ecosistemas mariños. 
47 – Define os principais parámetros físicos e químicos para determinar a calidade das 
augas: O2  disolto, DBO, DQO, etc. 

48 – Coñece os principais bioindicadores para determinar a contaminación atmosférica e 
a contaminación das aguas (liques, plecópteros, efemerópteros, etc). Describe as 
vantaxes que teñen estes bioindicadores fronte aos parámetros obtidos nun análise 
químico. 

49 – Enumera os procesos necesarios para potabilizar a auga nas ETAP. 
50 – Enumera os procesos necesarios para depurar augas residuais nas EDAR. 
51 – Describe un perfil edáfico coas súas capas características. 
52 – Coñece os factores que inflúen na formación dun solo: tipo de rocha,  clima, 

orografía, tempo, etc. 
53 – Coñece as principais características da agricultura, ganadería e pesca modernas. 
54 – Define o concepto de desertización, a súa orixe e as consecuencias do mesmo. 
55 – Coñece as principais fontes de enerxía actuais e é quen de clasificalas en 

renovables ou non renovables. Tamén é quen de describir os contaminantes ou 
problemas derivados de cada unha desas fontes de enerxía. 
56 – Aprecia a paisaxe coma recurso e coñece as principais características das áreas 
naturais protexidas (parques naturais, zonas de especial interés ecolóxico, etc). 

57 – Define refugallo e clasifica os diferentes refugos segundo a súa orixe. 
58 – Coñece os principais métodos de tratamento dos refugos urbanos, industriais, 
escombros e materiais radiactivos. 
59 – Enumera os principais puntos do desenvolvemento sostible e coñece as principais 

conferencias internacionais sobre contaminación e desenvolvemento e os acordos 
acadados (Conferencia de Río, Protocolo de Kioto, Conferencia de París, etc). 

 
 

 
8.4.  INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. NOTA 
AVALIACION. RECUPERACIÓN. NOTA FINAL 
 

 

 
INSTRUMENTOS: 

 

 DE CONTROL DO TRABALLO DIARIO 
  

  Traballos, chamadas, pequenos exames ou controis, libretas, etc. 
 

 EXAMES: 2 exames por avaliación No segundo exame pode entrar a materia  
do primeiro.. 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

   
 NOTA DE COÑECEMENTOS: 

 
     

  Traballo diario:    10 %      
  Exames…….: 90 %      
  

NOTA DE AVALIACIÓN: 
     

  Coñecementos Será obrigatorio levar o caderno o día e traballar na clase para 
valorar o traballo diario.   
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RECUPERACIÓN: 

  Mediante un examen : Data aproximada: A semana seguinte á entrega 
de notas. 

 
NOTA 

FINAL: 

Nota media das tres avaliacións sempre que o alumno teña recuperadas as 
avaliacións suspensas polos procedementos sinalados nesta programación. No 
caso de non ter realizada a recuperación, a nota final será suspenso. Aplicarase a 
norma xeral de redondeo para a elaboración da nota final nos casos nos que sexa 
necesario.  Aproban os alumnos con media de 5.  

 
 
UNIDADE 1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
título: O medio ambiente 
 

 
Esta unidade é unha presentación xeral do concepto de medio ambiente e como xestionar 
o estudo científico actual, que está baseada no uso de modelos que simplifican a 
realidade e permiten desenvolver previsións sobre o futuro. 

O enfoque máis amplamente utilizado hoxe para desenvolver modelos está baseada na 
teoría de sistemas, cuxos principios máis básicos son explicados nesta unidade. 
perspectiva inclusiva e global que ofrece a teoría dos sistemas é moi útil para estudar 
calquera organización que un ecoloxista pode considerar desde sistemas orgánicos, 

sistemas de poboación ou ecosistema, para o planeta (a hipótese de Gaia descrito). Nos 
tipos de sistema de unidade, a modelaxe e diagramas que amosan os tipos de relacións 
entre os seus compoñentes son analizados. 
O uso de diagramas causais deben estar presentes ao longo de todo o curso e aplicadas 

para facer diagramas simple para mostrar as relacións entre os elementos básicos que 
definen un problema. 
Continuando esta visión, introdúcense os aspectos básicos do "sistema da Terra" e os 
seus varios subsistemas interrelacionados: a geosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera; 

se relaciona ben co seguinte contido. 
Tamén define e recursos do planeta e os conceptos de risco e impacto ambiental, e os 
seus distintos tipos son clasificados. 
Finalmente, fontes de sistemas de información ambiental (GIS, GPS, etc.), ferramentas 

esenciais para o traballo en Geociências e hoxe ambiental, son analizados ea importancia 
das imaxes como fonte de datos ambientais explícase. 
Esta unidade dá unha visión xeral de todo o libro e as técnicas utilizadas nos diferentes 
ámbitos de actuación ambiental. 

Ao final da unidade, os alumnos deben coñecer os principios fundamentais da teoría de 
sistemas e entender o sistema Terra e os seus subsistemas interrelacionados. 
 
 
2. TEMPORALIZACIÓN 

½ 3ª semana e cuarta semana de setembro. 
 
 
3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 
- Facer modelos tendo en conta os diferentes sistemas de variables, e analizar a 
interdependencia dos seus elementos. 

- Aplicar a dinámica do sistema aos cambios ambientais, como resultado da aparición da 
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vida humana e ao longo de actividades de historia. 
- Identificar características, riscos e impactos, ligando-os a actividade humana sobre o 
medio ambiente. 

- Identificar as principais informacións sobre o ambiente 
 
4. CONTIDO DA UNIDADE / CRITERIOS / ESTANDARES APRENDIZAXE 
AVALIAVEL / COMPETENCIAS CLAVE 

competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (FCTC), a competencia dixital (CD), 
aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSYC), espírito de iniciativa 
e Emprendedores (SIEP) e conciencia cultural e expresión (CEC). 

 
CONTIDOS 

 
- Medio ambiente. 

- A teoría dos sistemas. 
- Modelos e tipos de sistemas. 
- Complejidadd, entropía e homeostase. 
- O ambiente como un sistema. 

- Os recursos do planeta. 
- Os impactos e riscos ambientais. 
- Fontes de información ambiental: GIS, GPS e Sensoriamento remoto. 
- Imaxes como fonte de datos: satélites meteorolóxicos, fotografía aérea e 

RADIOMETRIA. 
 
       CRITERIOS  DE AVALIACIÓN. ESTANDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁVEL. CC  

 

1. Establecer os conceptos de medio ambiente e sistema. 
1.1. Define o ámbito medio e sistema. FCTC. CCL 
 
2. Comprender a necesidade de construír modelos para explicar a realidade e simulacións 

para prever eventos. 
2.1. Explica o que modelos, dando exemplos e xustifica a súa utilidade para entender o 
funcionamento do noso planeta. FCTC. CCL. CAA 
 

3. Explicar o que é un sistema pechado, un sistema aberto e un sistema cibernético, 
citando exemplos de cada un. 
3.1. Cita exemplos de sistemas simples, apuntando as propiedades emerxentes que 
xorden cando se considera o conxunto de compoñentes como un sistema. FCTC. CCL. 

SIEP 
 
3.2. Explicar as diferenzas entre sistemas abertos e sistemas cibernéticos, enfatizando o 
concepto de feedback negativo. FCTC. CCL. CAA 

 
4. Comprender o planeta Terra como un gran integrado por varios subsistemas que 
interactúan un co outro sistema aberto, a interdependencia absoluta entre vivos e non-
vivos elementos que comprenden. 

4.1. Describe a Terra como un subsistema aberto, indicando que os subsistemas que o 
compoñen son interaccións fundamentais entre eles e os posibles desequilibrios que 
resultan de cambios que experimentan. FCTC. CAA. SIEP 
 

5. clasificar e describir as características do planeta. 
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5.1. Categoriza e describe as características do planeta. FCTC. CCL. CAA 
 
6. Coñecer o significado do impacto termos e risco. 

6.1. Define os conceptos de impacto ambiental e de risco. FCTC. CCL 
 
7. Describir as fontes de información ambiental: Sistemas de información xeográfica (SIG), 
GPS e Sensoriamento remoto. 

7.1. Explique o que as fontes de información ambiental están baseados. FCTC. CCL. CAA 
7.2. Describe, a través de estudos de caso, as principais aplicacións das fontes de 
información ambiental. FCTC. CCL. CAA 
 

8. Saber a utilidade da análise de imaxe para obter datos de interese ambiental. 
8.1. El entende como os distintos elementos dun marco dunha fotografía aérea son 
interpretados. FCTC. CD. 
8.2. Interpreta algunhas imaxes obtidas por radiometria. FCTC. CD 

 
9. Amosar iniciativa e perseveranza para afrontar os problemas e defender opinións, e 
desenvolver actitudes de respecto e colaboración para traballar en conxunto. 
9.1. Amosa unha actitude emprendedora, acepta erros para avaliar a si mesmos, 

persevera en esforzos de recuperación e participa activamente en exercicios de 
aprendizaxe cooperativa. CAA. CCL. CSYC. SIEP 
 
10. Realizar traballo experimental utilizando un caderno de laboratorio describindo a súa 

aplicación e interpretación dos seus resultados. 
10.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, tomando coidado dos 
instrumentos e do material utilizado. CSYC. 
10.2. Desenvolve a planificación de forma independente do traballo experimental. SIEP. 

CCL. CAA 
 
11. usar varios materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización propias 
creacións. 

11.1. As técnicas e os códigos utilizados para representar moléculas e valoran a súa 
representación correcta. CEC 
 
5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
- Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida diaria. 
- Xestionar o coñecemento sobre ciencia e tecnoloxía para resolver problemas, 

comprender o que está a suceder ao noso arredor e responder a preguntas. 
- Resolver problemas de selección de datos e estratexias axeitadas. 
- Aplicar fórmulas dadas para resolver problemas. 
- Identificar distintos compoñentes dun sistema, como a Terra. 

- Recoñece clases de recursos e clasifica alí. 
- Permite axustar o impacto ambiental e recoñecer os distintos tipos. 
- Clasifica tipo de riscos. 
- Explicar o que son as fontes de información ambiental e recoñece os seus usos. 
 

Competencia lingüística 
- Para entender o significado de textos escritos e orais. 
- Manteña unha actitude positiva respecto á lectura. 

- Expresar-se por vía oral corrixida, adecuación e coherencia. 
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- Usar o vocabulario axeitado, estruturas de linguaxe e as regras de ortografía e gramática 
para facer textos escritos e orais 
- Establecer e utilizar correctamente as palabras relacionadas coa unidade como o medio 

ambiente, sistema, modelos, entropía, homeostase, etc. 
- Manifesta o coñecemento adquirido sobre a teoría dos sistemas e diferencia entre 
distintos tipos de modelos, empregando corrixiu a lingua escrita e oral. 
- Prepara corrixido o resumo final da unidade a partir de consideracións xerais. 

- Fai unha lectura ampla da lectura inicial e comentarios sobre o texto suxerido relativas 
aos conceptos de unidade. 
 
Competencia dixital 

- Usar distintas fontes para atopar información. 
- Seleccione o uso de diferentes fontes de acordo coa súa fiabilidade. 
- Xestionar as ferramentas dixitais para a construción de coñecementos. 
- Use regularmente características incluídas na web de Anaya e doutras fontes para 

reforzar a comprensión dos conceptos sobre interaccións de subsistemas terrestres, 
usando imaxes de información ambiental, etc. 
Conciencia e expresión cultural 
- Apreciar a beleza das expresións artísticas e manifestacións de creatividade e gusto 

pola estética no ámbito todos os días. 
- Desenvolver traballos e presentacións con sentido estético. 
- Interpreta mapas e fotografías obtidas a partir de diferentes fontes de información 
ambiental. 

 
Competencias sociais e cívicas 
- Aprender a comportarse a partir do coñecemento dos diferentes valores. 
- Proxectar unha escala de valores e actuar en consecuencia. 

- Aplicar os coñecementos científicos adquiridos para explicar os impactos e riscos 
ambientais. 
- Probas preocupación pola situación actual do planeta e os seus habitantes. 
Espírito de iniciativa e espírito empresarial 

- Amosar iniciativa persoal para iniciar ou promover novas accións. 
- Xerar novas e diverxentes posibilidades de coñecemento previo dun tema. 
- Amosar iniciativa cando intervir en clase. 
- Deducir que un satélite polar dende o coñecemento adquirido. 

- Operación Deducir GPS. 
 
Aprender a aprender 
- Desenvolver estratexias que estimulen a comprensión rigorosa dos contidos. 

- Avaliar a realización dos obxectivos de aprendizaxe. 
- Teña en conta do proceso de aprendizaxe. 
- Utilice o mapa conceptual da unidade para estruturar o contido. 
- Resume as principais ideas da unidade. 

- El avalía o desenvolvemento de actividades eo exame final. 
 
 
UNIDADE 2. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título: A atmosfera, o tempo e o clima 

 
Descrición da unidade 
 

Nesta unidade estudaranse as características fundamentais da atmosfera, co obxecto de 
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comprender a súa dinámica e os factores que a determinan, e entender como se 
producen os impactos nela e como se poderían evitar. 
Despois de describir a composición e a estrutura da atmosfera, estúdase a enerxía 

procedente do Sol: analízase en que proporción é retida pola atmosfera e a súa influencia 
na dinámica atmosférica. 
Diferéncianse os conceptos de clima e tempo atmosférico e explícase como se forman as 
nubes e os tipos de precipitacións que existen, para que, posteriormente, póidase 

entender mellor que é o clima, os tipos que hai na Terra e a súa distribución. Descríbese o 
clima da Península e as características climáticas das illas Baleares e Canarias. 
Identifícanse os recursos enerxéticos da atmosfera e descríbense, pormenorizadamente, 
como recursos renovables, as enerxías solar e eólica, valorando as súas vantaxes e os 

seus inconvenientes. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber relacionar a dinámica da atmosfera cos 
impactos que se producen nela. Igualmente, debe diferenciar o concepto de clima do de 
tempo atmosférico e coñecer as características do clima da Península e das illas. Por 

outra banda, o alumnado debe ser capaz de identificar os recursos enerxéticos da 
atmosfera e valorar cada un deles. 
 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 
 

½ 4ª semana de setembro e 1.ª semana de outubro. 
 

 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Coñecer a composición, a estrutura e a dinámica da atmosfera e explicar a súa 

importancia reguladora nos climas e no equilibrio global do planeta. 
2. Desenvolver os conceptos de clima e tempo atmosférico e esquematizar as 
características dos distintos tipos de climas. 
3. Describir as características dos distintos climas españois. 

4. Coñecer os recursos enerxéticos relacionados coa atmosfera e describir as 
vantaxes e inconvenientes do uso da enerxía solar e eólica. 
 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
  
5. CONTIDOS 

 

Composición e estrutura da atmosfera: 
-  Os gases atmosféricos. 
-  Estrutura da atmosfera. 
-  A atmosfera e a orixe da enerxía externa. 

O clima e o tempo atmosférico: 
-  A presión atmosférica. 
-  Gradientes verticais e investimento térmico. 
-  A regulación da temperatura da atmosfera. 

-  Nubes e precipitacións. 
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-  Fenómenos violentos da atmosfera. 
O clima: 
-  O clima da Península. 

-  Os climogramas. 
-  O clima das illas Canarias (o efecto Föehn en Canarias). 
-  Interpretación de mapas meteorolóxicos. 
Recursos enerxéticos da atmosfera: 

-  A enerxía solar como recurso. 
-  A enerxía eólica como recurso. 
O aproveitamento da enerxía eólica en España. 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 
  1.  Identificar os efectos da radiación solar nas capas fluídas. 

  1.1.  Valora a radiación solar como recurso enerxético. CCL, CMCT, CAA 
  1.2.  Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas fluídas e o clima. CMCT 
  1.3.  Explica a relación entre a radiación solar e a xeodinámica externa. CMCT, SIEP 
 

  2.  Comprender o funcionamento das capas fluídas establecendo a súa relac ión co clima. 
  2.1.  Identifica os compoñentes da atmosfera relacionándoos coa súa orixe, distribución 
edinámica. CCL, CMCT 
  2.2.  Explica a dinámica da atmosfera e as súas consecuencias no clima. CCL, CMCT, 

CAA 
 
  3.  Recoñecer os compoñentes da atmosfera relacionándoos coa súa procedencia e 
importancia biolóxica. 

  3.1.  Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa procedencia. CMCT, CD 
  3.2.  Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia biolóxica. CCL, 
CMCT 
 

  4.  Explicar a formación de precipitacións relacionándoo cos movementos de masas de 
aire. 
  4.1.  Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións. CMCT, SIEP, 
CD 

  4.2.  Interpreta mapas meteorolóxicos. CCL, CMCT 
 
  5.  Identificar os riscos climáticos, valorando os factores que contribúen a favorecelos e 
os factores que contribúen a paliar os seus efectos. 

  5.1.  Relaciona os diferentes riscos climáticos cos factores que os orixinan e as 
consecuencias que ocasionan. CCL, CMCT, CSYC 
  5.2.  Propón medidas para evitar ou diminuír os efectos dos riscos climáticos. CMCT, 
CSYC 

 
  6.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 

nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 
 

  7.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
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súa execución e interpretando os seus resultados. 
  7.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 

  7.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 
 
  8.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 

creacións propias. 
  8.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CMCT, CD 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder preguntas. 
-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
-  Analiza a evolución das borrascas, os anticiclóns e as frontes, durante un tempo 
determinado, a partir de recortes de mapas do tempo. 

-  Confecciona un esquema no que se recollen as vantaxes e as desvantaxes das 
enerxías renovables e das non renovables. 
-  Aplica o coñecemento científico adquirido para describir os recursos enerxéticos da 
atmosfera. 

-  Interpreta correctamente mapas do tempo. 
 
Comunicación lingüística 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 
-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: capas da 

atmosfera, albedo, clima, presión atmosférica, precipitación, etc. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre a presión atmosférica e diferenza entre 
gradientes verticais e investimento térmico, utilizando con corrección a linguaxe escrita e 
oral. 

-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 
Competencia dixital 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento 
- Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para 
afianzar a comprensión de conceptos sobre mapas meteorolóxicos, climogramas, etc. 
Conciencia e expresións culturais 

-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 
-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
-  Interpreta mapas e gráficas relacionados cos fenómenos meteorolóxicos. 

 
Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
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-  Evidencia as vantaxes e desvantaxes do uso da enerxía solar e eólica. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  Deduce, a partir dos coñecementos adquiridos, como se interpreta un mapa do tempo. 
 

Aprender a aprender 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente? 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unida. 

-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 

 
 UNIDADE 3. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: Contaminación da atmosfera 

 

Descrición da unidade 
Tras a descrición dos recursos enerxéticos da atmosfera na unidade anterior, procédese 
ao estudo da contaminación atmosférica (sustancias, dinámica, interaccións, efectos, etc.) 
e a súa repercusión sobre a saúde da humanidade e o futuro da Terra. Faise especial 

fincapé na dinámica dos contaminantes atmosféricos e nos seus efectos sobre a flora, a 
fauna e as persoas; que a curto prazo son moi importantes e apreciables. 
Estúdase a contaminación debida ás ondas (especialmente, o ruído), os niveis de 
tolerancia a estas e os efectos que causan nas persoas. Aínda que a sensibilización da 

poboación, en certas zonas próximas a aeroportos, etc., tivo os seus efectos á hora de 
considerar o ruído como unha importante fonte de contaminación, aínda queda moito para 
abordar a contaminación por ruído en discotecas ou zonas de lecer, e as alteracións que 
produce. 

Contidos destacados son os referidos á choiva aceda, a destrución da capa de ozono e, 
sobre todo, ao cambio climático. 
Conseguir a toma de conciencia dos alumnos a curto prazo, en relación cos impactos de 
sustancias e ondas contaminantes, é máis fácil que lograr sensibilizarlles respecto de 

grandes impactos (como a diminución da capa de ozono estratosférico, ou o efecto 
invernadoiro causante do cambio climático) cuxos efectos se prevén a longo prazo. 
É importante distinguir entre as actuacións gobernamentais ou oficiais (que se citan) e as 
actitudes e actuacións persoais. É nestas últimas onde se debe insistir para sentar as 

bases dunha educación ambiental que lles capacite para influír nas decisións oficiais que 
se poidan tomar para previr e corrixir os impactos. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber relacionar a dinámica dos contaminantes 
atmosféricos cos seus efectos. Igualmente, debe ser capaz de explicar en que consisten a 

choiva aceda, a destrución da capa de ozono e o cambio climático. O alumnado tamén 
desenvolverá a capacidade de tomar decisións individuais sobre as súas accións e a súa 
influencia no medio ambiente. 
 

 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª e 3.ª semanas de outubro. 
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3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Indicar as fontes, sustancias e formas de enerxía causantes da contaminación 

atmosférica. 
2. Describir a orixe dos principais contaminantes do aire e os seus efectos sobre a 
contorna e as persoas. 
3. Explicar a causa, as consecuencias e as solucións, na problemática da 

contaminación debida a ondas. 
4. Valorar a importancia da conservación da pureza do aire e os efectos da súa 
contaminación e o ruído sobre a saúde humana. 
5. Explicar a causa, as consecuencias e as solucións, en relación coa choiva aceda e 

o buraco de ozono. 
6. Razoar a importancia do efecto invernadoiro e a súa relación co cambio climático e 
detallar as medidas que se están tomando, a nivel global, contra este problema. 
 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
CONTIDOS 

 
A contaminación da atmosfera: 
-  As causas da contaminación. 
-  O estudo da contaminación. 

-  Sistemas de control da calidade do aire. 
As sustancias contaminantes do aire: 
-  Principais sustancias contaminantes. 
-  Dinámica das sustancias contaminantes do aire. 

-  Influencia das condicións atmosféricas nos efectos dos contaminantes. 
-  Efectos das sustancias contaminantes. 
-  Néboas contaminantes e esmog. 
- Prevención e corrección da contaminación por sustancias. 

A contaminación debida a ondas: 
-  A contaminación acústica. 
-  A contaminación lumínica. 
-  As ondas electromagnéticas. 

A choiva aceda: 
-  As causas da choiva aceda. 
-  Os efectos da choiva aceda. 
A destrución da capa de ozono: 

-  Efectos da destrución da capa de ozono. 
-  Contaminantes que destrúen o ozono. 
-  Vixilancia da capa de ozono. 
O cambio climático: 

-  O cambio climático por aumento do efecto invernadoiro. 
-  O cambio climático actual e as súas consecuencias. 
-  A loita contra o cambio climático: a redución e captura do CO2. 
-  As consecuencias do cambio climático. 

– La Cumbre de París. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 

  1.  Argumentar a orixe da contaminación atmosférica, as súas repercusións sociais e 
sanitarias. 
  1.1.  Identifica os efectos biolóxicos da contaminación atmosférica. CCL, CMCT, CAA, 
CSYC 

  1.2.  Asocia os contaminantes coa súa orixe, recoñecendo as consecuencias sociais, 
ambientais e sanitarias que producen. CCL, CMCT 
 
  2.  Propor medidas que favorecen a diminución da contaminación atmosférica e do 

efecto invernadoiro. 
  2.1.  Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación atmosférica e o efecto 
invernadoiro. CCL, CMCT 
 

  3.  Relacionar a contaminación atmosférica cos seus efectos biolóxicos. 
  3.1.  Relaciona o grao de contaminación con certas condicións meteorolóxicas e/ou 
topográficas. 
CMCT, CAA 

  3.2.  Explica os efectos biolóxicos producidos pola contaminación atmosférica. CMCT 
 
  4.  Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da contaminación atmosférica. 
  4.1.  Describe os efectos locais, rexionais e globais ocasionados pola contaminación do 

aire.. 
CCL, CMCT 
  4.2.  Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e estratosférico. CMCT, CAA, 
CSYC 

 
  5.  Comprender a importancia da capa de ozono e a súa orixe. 
  5.1.  Determina a importancia da capa de ozono, valorando os efectos da súa diminución. 
CCL, 

CMCT, SIEP 
  5.2.  Sinala medidas que preveñen a diminución da capa de ozono. CMCT, CD 
 
  6.  Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. 

  6.1.  Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra. CMCT, CSYC 
  6.2.  Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto invernadoiro e as 
súas consecuencias. CMCT, CAA 
 

  7.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  7.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 

cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 
 
  8.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 

súa execución e interpretando os seus resultados. 
  8.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 
  8.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 

CAA 
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  9.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 

  9.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 

-  Aplica o coñecemento científico adquirido para describir os efectos dos contaminantes 
da atmosfera. 
-  Elabora un mapa semántico cos contaminantes atmosféricos e os seus efectos. 
-  Busca información sobre as industrias dunha zona, e identifica aquelas potencialmente 

emisoras de compostos contaminantes. 
-  Observa os efectos que produce a choiva aceda sobre as follas e os materiais. 
 
Comunicación lingüística 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais 
-  Manter unha actitude favorable cara á lectura.. 

-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: contaminación, 
contaminante, choiva aceda, etc. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre a contaminación atmosférica e diferenza 
entre os distintos contaminantes, utilizando con corrección a linguaxe escrita e oral. 

-  Redacta e expón oralmente, con corrección e utilizando o vocabulario adecuado, as 
ideas fundamentais. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 

 
Competencia dixital 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para obter 
información sobre contaminación atmosférica. 
Conciencia e expresións culturais 
-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e o 
gusto pola estética no ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
-  Interpreta mapas e gráficas relacionados coa contaminación. 
-  Mostra interese por conservar o patrimonio artístico, salvándoo dos efectos adversos da 
contaminación. 

 
Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
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-  Evidencia a necesidade de pór en marcha medidas que diminúan a contaminación. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  Deduce, a partir dos coñecementos adquiridos, como afectan os contaminantes á 
atmosfera, os materiais e os seres vivos. 

 
Aprender a aprender 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unidade. 
-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 

 
 
UNIDADE 4.  1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título:  A hidrosfera: dinámica e recursos 
 

Descrición da unidade 
Nesta unidade preséntase a hidrosfera, non como unha capa estática con auga en 

diferentes lugares e estados físicos, senón como un sistema cíclico (o ciclo hidrológico), 
no que a auga cambia constantemente de localización e de estado, relacionándose e 
intercambiando enerxía coas demais partes da Terra e cos seres vivos. Analízase o papel 
fundamental da hidrosfera (en especial, dos océanos) na regulación térmica e climática da 

Terra, ao redistribuír a enerxía calorífica procedente do Sol. 
Descríbense as augas continentais (ríos, glaciares, augas subterráneas ?acuíferos?, 
lagos e humidais) que constitúen, nalgúns casos, o principal axente modelador do relevo 
terrestre e son a reserva de auga doce do planeta. 

A continuación, trátase a auga como recurso e revísanse os diferentes tipos de usos que 
lle dá o ser humano; así como o fenómeno da seca e os seus distintos tipos. 
As augas mariñas móvense en superficie a favor das grandes masas atmosféricas que se 
desprazan desde as altas ás baixas presións. Así, ambas as capas colaboran na 

configuración dos climas terrestres. En relación co paralelismo que hai entre as dinámicas 
oceánica/atmosférica, detállase o fenómeno de «O Neno». 
Explícanse as enerxías renovables ligadas á auga, como son a dos océanos e a 
hidráulica; analizando as súas vantaxes e inconvenientes. 

Ao finalizar a unidade, o alumnado debe coñecer o ciclo hidrológico e a regulación térmica 
e climática da Terra mediante a acción da hidrosfera. Os alumnos e as alumnas haberán 
de saber relacionar a auga como recurso e os usos nas actividades humanas. 
 

 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de outubro e 1.ª semana de novembro. 
 

 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Coñecer a distribución e dinámica da hidrosfera (océanos e augas continentais) e a 

súa importancia no planeta como regulador climático. 
2. Enumerar e describir as características dos diferentes tipos de augas continentais. 
3. Analizar a importancia da auga como recurso, indicar os seus usos e as 
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consecuencias da súa falta por seca. 
4. Describir as características xerais da auga oceánica, a súa dinámica global e 
relacionalas coa dinámica atmosférica e o clima. 

5. Sinalar as vantaxes e desvantaxes do aproveitamento enerxético das augas 
mariñas e continentais. 
 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
CONTIDOS 

 

A hidrosfera. As masas de auga: 
-  Distribución da auga na biosfera. 
-  A hidrosfera como regulador climático. 
-  A dinámica da hidrosfera. O ciclo hidrológico. 

Augas continentais: 
-  Os ríos. 
-  Os glaciares. 
-  As augas subterráneas. Tipos de acuíferos. 

-  Os lagos. 
-  Os humidais. 
-  O balance hídrico e o seu cálculo. 
A auga como recurso: 

-  Recursos de auga naturais. 
-  O ano hidrológico. 
-  O uso da auga. 
-  A seca. 

-  A seca en España. 
As augas mariñas, o océano: 
-  Dinámica oceánica. 
-  O fenómeno do «O Neno». 

A enerxía do mar: 
-  A enerxía dos océanos. 
A enerxía hidráulica: 
-  Que é a enerxía hidráulica. 

-  Aproveitamento da enerxía hidráulica. 
– Vantaxes e inconvenientes da centrais con encoro e fluyentes. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 

  1.  Comprender o papel da hidrosfera como regulador climático. 
  1.1.  Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador climático. CCL, CMCT, CAA 
  1.2.  Determina a influencia da circulación oceánica no clima. CCL, CD 

 
  2.  Asociar algúns fenómenos climáticos coas correntes oceánicas (ou a temperatura 
superficial da auga). 
  2.1.  Explica a relación entre as correntes oceánicas e fenómenos como «O Neno» e os 

furacáns, entre outros. CCL, CMCT, CAA, CD, CSYC 
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  2.2.  Asocia as correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o clima. CCL, CMCT, 
CAA 
 

  3.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  3.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 

cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 
 
  4.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 

súa execución e interpretando os seus resultados. 
  4.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 
  4.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 

CAA 
  5.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 
  5.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 

 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre a hidrosfera e diferenza entre os usos da 

auga, utilizando con corrección a linguaxe escrita e oral. 
-  Aplica o coñecemento científico adquirido para describir os usos da auga. 
-  Localiza nun mapa físico as principais concas fluviais de España e os encoros 
dedicados á explotación hidroeléctrica. 

-  Diferenza en mapas representativos a situación de «O Neno». 
-  Interpreta gráficos que mostran as variacións de diversos parámetros da auga mariña 
en función da profundidade. 
 

Comunicación lingüística 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: hidrosfera, ciclo 
hidrológico, humidal, etc. 
-  Redacta e expón oralmente, con corrección e utilizando o vocabulario adecuado, as 

ideas fundamentais. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 

Competencia dixital 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para obter 

a información necesaria para realizar os diferentes proxectos de traballo que se propoñen 
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nos diversos epígrafes. 
Conciencia e expresións culturais 
-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 

-  Interpreta mapas e gráficas relacionados coa auga. 
-  Utiliza mapas para determinar as principais concas hidrográficas de España. 
 
Competencias sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades. 
-  Evidencia as desigualdades que se producen no acceso á auga entre diferentes 
poboacións. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  Analiza datos cuantitativos sobre consumo de auga en diferentes países e elabora 

conclusións razoadas acerca deles. 
 
Aprender a aprender 
-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 

- Resume as ideas principais da unidade. 

 
 UNIDADE 5.  1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: Os impactos sobre a hidrosfera 
 

Descrición da unidade 
Esta unidade ocúpase da contaminación da auga e outros impactos ambientais que 
afectan ás diferentes partes da hidrosfera. 
Para o seu estudo, agrúpanse en tres conxuntos: a contaminación, outros impactos sobre 

a hidrosfera e un terceiro que agrupa aspectos sobre a calidade da auga, a súa 
potabilización e depuración e xestión. 
Respecto da contaminación da auga, tanto mariña como continental, descríbense os 
principais causantes, é dicir, as fontes das verteduras, así como os axentes 

contaminantes que conteñen esas verteduras e que poden ser de tipo biolóxico, químico 
ou físico. Convén levar a cabo o estudo destes contaminantes e dos efectos que provocan 
paralelamente ao das fontes de contaminación, para así ter unha perspectiva xeral que 
relacione causas-axentes-efectos. Ademais, é importante analizar con detalle algunhas 

das consecuencias da contaminación das augas, como a eutrofización ou a perda de 
calidade da auga. 
Respecto doutros impactos, trátanse os efectos que provocan a realización das obras 
públicas encamiñadas á regulación e ao control da auga. Cabe destacar os impactos 
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ocasionados polas presas, os transvasamentos e as canalizacións. Tamén se analiza a 
sobreexplotación dos acuíferos como reservas de auga lentamente renovables e en 
ocasións non renovables. 

É frecuente pensar que a auga doce e en bo estado é inesgotable. Con todo, a realidade 
obriga a considerar as limitacións dos recursos hídricos. Descríbense medidas correctoras 
fronte á alteración das propiedades da auga e á súa deterioración, como os sistemas de 
depuración e potabilización da auga e en especial dos sistemas de tratamento e 

depuración das augas residuais urbanas (EDAR). Finalmente trátase sobre a correcta 
xestión da auga. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber relacionar entre si as causas, os axentes e 
os efectos da contaminación da auga. Igualmente, debe ser capaz de explicar as medidas 

correctoras da alteración e os impactos sobre a auga doce, así como valorar unha xestión 
eficiente da mesma. 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª e 3.ª semanas de novembro 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

1. Sinalar os impactos ambientais de orixe antrópico producidos sobre a hidrosfera. 

2. Coñecer e comprender a importancia, orixe, tipos e efectos xerais da 
contaminación e outros tipos de impactos nos recursos hídricos, a súa fraxilidade e a 
necesidade da súa conservación. 
3. Coñecer os indicadores de calidade da auga para valorar o seu estado e calidade. 

4. Describir as fases de potabilización da auga e o tratamento de depuración de 
augas residuais urbanas nunha EDAR. 
5. Razoar a necesidade de xestionar o uso da auga e coñecer a lexislación española 
respecto diso. 

6 Ser consciente da necesidade de regular a demanda e fomentar medidas de aforro, 
tanto xerais como individuais. 
7. Recoñecer a necesidade dunha xestión eficiente da auga. 
 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
CONTIDOS 

 
A contaminación da auga: 
-  As causas da contaminación. 
-  Tipos de contaminación da auga. 

-  Tipos de contaminantes da auga. 
Efectos xerais da contaminación da auga: 
-  Contaminación das augas fluviais. 
-  Demanda biolóxica de osíxeno. 

-  Autodepuración das correntes fluviais. 
-  Contaminación das augas subterráneas. 
-  Os xurros. 
-  Contaminación dos mares e océanos. 

-  Eliminación das mareas negras. 
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-  Contaminación das augas estancadas: a eutrofización. 
Outros impactos sobre a hidrosfera: 
-  As obras públicas. 

-  A sobreexplotación dos acuíferos. 
Depuración e potabilización da auga: 
-  Sistemas de tratamento e depuración das augas residuais urbanas. 
-  Tratamento da auga de consumo. 

-  Sistema de depuración máis usual dunha EDAR. 
A calidade da auga: 
-  Parámetros indicadores de calidade da auga. 
-  Indicadores biolóxicos de contaminación. 

-  Control e protección da calidade da auga en España. 
-  A xestión da auga. 
-  A xestión da demanda. 
- A desalación da auga mariña. 

 
 
5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 

  1.  Clasificar a contaminantes da auga respecto da súa orixe e aos efectos que producen.  
  1.1.  Coñece e describe a orixe e os efectos da contaminación das augas superficiais e 
subterráneas. CCL, CMCT, CD 
  1.2.  Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa orixe e os seus efectos. 

CMCT, CAA 
 
  2.  Coñecer os indicadores de calidade da auga. 
  2.1.  Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga. CCL, CMCT 

 
  3.  Valorar as repercusións que ten para a humanidade a contaminación da auga, 
propondo medidas que a eviten ou diminúan. 
  3.1.  Describe o proceso de eutrofización das augas valorando as consecuencias do 

mesmo. CCL, 
CMCT. 
  3.2.  Propón actitudes e accións, individuais, estatais e intergobernamentais que 
minimicen as repercusións ambientais da contaminación da auga. CCL, CMCT, CAA 

 
  4.  Coñecer os sistemas de potabilización e depuración das augas residuais. 
  4.1.  Esquematiza as fases de potabilización e depuración da auga nunha EDAR. CCL, 
CMCT, CD 

 
  5.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  5.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 

nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 
 

  6.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 
  6.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 

  6.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
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CAA 
 
  7.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 

creacións propias. 
  7.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Identifica e describe imaxes que mostran accións relacionadas coa deterioración da 
hidrosfera. 
-  Representa esquemas ou debuxos do proceso de eutrofización dun lago. 

-  Utiliza algunhas técnicas para determinar a calidade da auga e elabora un informe 
respecto diso. 
-  Explica algunhas gráficas de variables como a DBO, a concentración de certos 
contaminantes ou o osíxeno, ao longo dun río contaminado. 

 
Comunicación lingüística 
-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 

gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: autodepuración, 

eutrofización, mareas negras, auga excedentaria, etc. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre a depuración de augas  residuais, utilizando 
con corrección a linguaxe escrita e oral. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 

relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 
Competencia dixital 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para 
afianzar a comprensión de conceptos sobre autodepuración, etc. 
Conciencia e expresións culturais 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 

pola estética no ámbito cotián. 
-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
-  Interpreta fotografías de paisaxes que presentan obras hidráulicas, destacando os 
efectos das devanditas obras. 

 
Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  Utiliza a información achegada por diversas campañas de aforro de auga para elaborar 
carteis cos consellos máis importantes en relación con esta cuestión. 
-  Adquire hábitos saudables e de aforro de auga que contribúan a manter a calidade 

desta. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  Deduce, a partir dos coñecementos adquiridos, como se produce a eutrofización dun 
lago. 
 

Aprender a aprender 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente? 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unidade. 

 
UNIDADE 6. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: A Xeosfera I: a dinámica interna 
 
Descrición da unidade 

Nesta unidade exponse a estrutura da Xeosfera e a importancia da calor da Terra, a súa 
perda constante e a súa transmisión até a superficie. Iso creou no noso planeta unha 
dinámica que marca en gran medida os movementos das placas litosféricas e a formación 
dos volcáns e dos terremotos. Todos estes fenómenos teñen a súa explicación na teoría 

da tectónica de placas. 
Estúdase en primeiro lugar a calor interna, a súa distribución, a estrutura da geosfera e o 
modelo dinámico do interior da Terra. En correspondencia coa calor interna da Terra, 
analízase a enerxía geotérmica como recurso. 

A relación dos riscos xeolóxicos coa enerxía interna, leva a describir pormenorizadamente 
os riscos volcánicos e os sísmicos. A este respecto detállanse os factores que aumentan 
os riscos citados, así como as medidas de predición e prevención que permiten evitar ou 
minimizar os seus efectos. De ambos os fenómenos cítase a súa incidencia en España. 

Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber relacionar a dinámica terrestre co 
movemento das placas litosféricas e os procesos xeolóxicos. Igualmente, debe ser capaz 
de explicar os factores que inflúen sobre os riscos volcánicos e sísmicos. 
 

 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana e ½ 5.ª semana de novembro. 
 

 
3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

  1. Explicar a estrutura e composición da xeosfera. 

  2. Coñecer a teoría da tectónica de placas e explicar segundo ela as características 
xerais da dinámica litosférica. 
  3. Explicar a orixe da enerxía interna da Terra e a utilización da enerxía geotérmica 
como recurso. 

  4. Interpretar a orixe dos terremotos e os procesos magmáticos, en relación coa 
dinámica litosférica. 
  5. Describir as características dos volcáns e sinalar os tipos de erupciones e produtos 
volcánicos. 
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  6. Coñecer a importancia para a poboación dos riscos sísmicos e volcánicos, e 
describir o seu perigo e medidas de predición e prevención. 
 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
CONTIDOS 

 
A xeosfera: estrutura e composición: 
-  A estrutura da geosfera. 
-  A formación da Terra. 

-  O estudo do interior terrestre. 
-  Descontinuidades sísmicas. 
-  A enerxía interna: orixe e interaccións. 
-  Calor interna e estrutura da geosfera. 

-  A distribución da calor interna e a dinámica da xeosfera. 
-  Modelo da dinámica do interior da Terra. 
-  A enerxía xeotérmica como recurso. 
-  Riscos xeolóxicos e enerxía. 

Os riscos volcánicos: 
-  O perigo dos volcáns. 
-  A prevención dos riscos volcánicos. 
-  Os volcáns españois e os seus riscos. 

Os terremotos: 
-  Os terremotos e as ondas sísmicas. 
-  Os sismogramas. 
-  O estudo dos terremotos. 

-  Os riscos sísmicos. 
-  Factores que aumentan o risco sísmico. 
-  A predición de terremotos. 
A prevención dos riscos sísmicos. 

– Riscos sísmicos en España. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 

  1.  Relacionar os fluxos de enerxía e os riscos xeolóxicos. 
  1.1.  Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra e a súa relación cos riscos 
xeolóxicos. CCL, CMCT, CAA 

 
  2.  Identificar os factores que favorecen ou atenúan os riscos xeolóxicos. 
  2.1.  Explica a orixe e os factores que determinan os riscos sísmico e volcánico. CCL, 
CMCT, CD, SIEP 

 
  3.  Determinar métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos. 
  3.1.  Coñece os métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos. CCL, CMCT, 
CAA, CSYC 

  3.2.  Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos que producen. CCL, CMCT, CEC 
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  4.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 

  4.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, CSYC, SIEP 
 

  5.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 
  5.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 

  5.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental.SIEP, CCL, CAA 
 
  6.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 

  6.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias.CEC 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 

-  Aplica o coñecemento científico adquirido para describir os riscos volcánicos e sísmicos. 
-  Analiza as gráficas producidas nun sismógrafo polas ondas dun sismo. 
-  Busca información sobre o vulcanismo canario e sinala sobre un mapa das illas os 
volcáns con erupciones históricas. 

-  Elabora, a partir dun mapa de sismos, as zonas de maior sismicidad de España e 
compara este mapa cun de riscos oficial. 
 
Comunicación lingüística 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 
-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: geosfera, 
descontinuidade, risco volcánico, enerxía geotérmica, etc. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre a geosfera e diferenza entre as distintas 
capas que a forman, utilizando con corrección a linguaxe escrita e oral. 

-  Redacta e expón oralmente, con corrección e utilizando o vocabulario adecuado, as 
ideas fundamentais. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 

 
Competencia dixital 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para obter 
a información necesaria para realizar os diferentes proxectos de traballo que se propoñen 
nos diversos epígrafes 
Conciencia e expresións culturais 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 
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(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 
-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

-  Interpreta gráficas relacionados cos riscos sísmicos. 
-  Utiliza mapas para determinar os principais lugares de riscos volcánicos en España. 
 
Competencias sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e 

potencialidades. 
-  Evidencia as desigualdades que se producen nos distintos países con risco sísmico en 
función da economía. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  Analiza datos cuantitativos sobre riscos sísmicos e volcánicos. 

 
Aprender a aprender 
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unidade. 

-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 

 
UNIDADE 7.  1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: A Xeosfera II: o relevo resultado da dinámica terrestre 
 

Descrición da unidade 
Os relevos orixinados polos procesos internos estudados na unidade anterior son 
modelados e desgastados pola dinámica atmosférica, a dinámica da hidrosfera, os 
axentes asociados, a gravidade e os seres vivos. Orixínanse unha serie de procesos 

peculiares de cada un destes sistemas e axentes, que darán na superficie da Terra unhas 
formas típicas que definirán cada proceso. Por iso considérase ao relevo como o 
resultado da dinámica terrestre global. 
Descríbense e analizan os procesos da dinámica externa do planeta. Desde o seu inicio, 

mediante a disgregación das rocas polos mecanismos da meteorización e a súa relación 
coa erosión, até as formas do modelado causadas polos diferentes axentes. 
Descríbense e analizan os procesos gravitacionales, fluviais, kársticos e os asociados 
coas características xeolóxicas do subsolo. En relación con eles analízanse os riscos 

vinculados con estes procesos e as súas medidas de prevención. 
En todo o desenvolvemento do tema, subxace a idea de que gran parte da prevención 
dos riscos xeolóxicos pasa pola súa cartografía e pola ordenación do territorio. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber que o relevo é o resultado dos procesos da 

dinámica terrestre global. Os alumnos e as alumnas haberán de saber relacionar os 
procesos da dinámica externa da Terra cos seus riscos e as medidas preventivas. 
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2.  TEMPORALIZACIÓN 

½ semana 5.ª de novembro e 1.ª e 2.ª semanas de decembro.. 
 

 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Justificar as formas do relevo como resultado da interaccón da dinámicas interna e 
externa do planeta. 

  2. Clasificar e explicar a dinámica dos procesos xeolóxicos exógenos (meteorización, 
procesos gravitacionales, periglaciarismo, glaciarismo, procesos fluviais, kársticos e 
eólicos) e describir as formas características de cada modelado resultante. 
  3. Explicar os riscos asociados aos procesos exógenos: dinámica hidrosférica, 

procesos gravitacionales e características xeolóxicas do subsolo; e indicar as súas causas 
e consecuencias. 
 
4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
CONTIDOS 
 

O relevo como resultado da interacción da xeodinámica interna e externa: 
-  O modelado do relevo. 
-  Os procesos xeolóxicos externos. 
A meteorización: 

-  Os mecanismos da meteorización. 
-  A meteorización e a erosión. 
Os procesos gravitacionales: 
-  Mecanismos de acción. 

-  Acción xeolóxica e modelado. 
-  Clasificación dos procesos gravitacionales. 
Os procesos fluviais e kársticos: 
-  Os ríos e a dinámica fluvial. 

-  O perfil dun río. 
-  O tempo de resposta. 
-  Parámetros físicos das correntes fluviais. 
-  O modelado kárstico. 

Os riscos asociados aos procesos exógenos: 
-  Riscos asociados coa dinámica hidrosférica. 
-  Inundacións 
-  Inundacións en España. 

-  Predición de inundacións. 
-  Riscos relacionados con procesos gravitacionales. 
-  Riscos por procesos gravitacionales en España. 
-  Riscos relacionados coas características xeolóxicas do subsolo. 

-  Chans expansivos e riscos. 
-  Diapirismo e consecuencias. 
- Riscos asociados ás zonas kársticas. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 
  1.  Comprender o relevo como a interacción da dinámica interna e externa. 

  1.1.  Interpreta o relevo como consecuencia da interacción da dinámica interna e externa 
do planeta. CMCT, CD, SIEP, CAA 
 
  2.  Determinar os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, valorando os 

factores que inflúen. 
  2.1.  Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, comprendendo os 
factores que interveñen. CCL, CMCT, CD, CSYC 
  2.2.  Valora a ordenación do territorio como método de prevención de riscos. CMCT, CAA, 

CD 
 
  3.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 

  3.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 

 
  4.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 
  4.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 

instrumentos e o material empregado. CSYC 
  4.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 
 

  5.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 
5.1. Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias.CEC 
 

 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

-  Elabora un mapa semántico cos procesos gravitacionales. 
-  Interpreta esquemas que representan os diferentes procesos gravitacionales. 
-  Elabora un esquema conceptual sobre os tipos de meteorización. 
-  Diferenza entre as causas naturais e as relacionadas con actividades humanas que 

producen unha inundación. 
- Interpreta diferentes gráficos que mostran os perfís dalgúns ríos. 
 
Comunicación lingüística 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais 
-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: meteorización, 



 

- 267 - 

procesos exógenos, procesos gravitacionales, hidrograma, etc. 
-  Redacta e expón oralmente, con corrección e utilizando o vocabulario adecuado, as 
ideas fundamentais. 

– Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 
Competencia dixital 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para obter 
información sobre riscos relacionados cos procesos de ladeira. 

 
Conciencia e expresións culturais 
-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 

seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 
-  Recoñece fotografías dos diferentes tipos de meteorización que sufriron as rocas da 

cortiza terrestre. 
 
Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  Recoñece que certas prácticas e actividades humanas son inadecuadas, pois aumentan 
os factores de risco de inundación nunha zona determinada. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 

- Deduce, a partir dos coñecementos adquiridos, como afectan os contaminantes á 
atmosfera, aos materiais e aos seres vivos. 
 
 

UNIDADE 8 
 
 

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título 

O sistema litoral 
 
Descrición da unidade 
Nesta unidade estúdase o litoral, considerado unha interfase entre as augas estabilizadas 

e as terras emerxidas. 
En primeiro lugar, abórdanse os procesos xeolóxicos que o modelan ou os procesos 
litorais: como a enerxía do movemento do mar leva a cabo unha acción xeolóxica sobre 
as rocas do litoral e produce nel unhas formas características; e como recolle os 

sedimentos procedentes do continente, que chegan a el a través dos axentes 
evacuadores, e retenos e modifica antes do seu destino final nas concas de 
sedimentación. 
Tras a descrición esquemática das formas do modelado litoral, descríbense as 
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características e clasifícanse os distintos tipos de ecosistemas litorais que existen no 
planeta: os diferentes tipos de humidais costeiros segundo Ramsar, os manglares e os 
arrecifes de coral. Detállanse a súa importancia biolóxica, as causas da súa deterioración 

e as principais medidas que se deben tomar para lograr a súa conservación. 
Ademais, explícase como o sistema litoral é fonte de recursos e biodiversidade. 
Por último, descríbense os principais riscos e impactos relacionados cos procesos litorais, 
facendo especial fincapé nas actividades humanas que están a alterar o equilibrio dos 

ecosistemas costeiros e amplifican os riscos no litoral. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe coñecer o concepto de litoral e os procesos 
xeolóxicos que o afectan. Igualmente, debe ser capaz de describir as formas do modelado 
litoral e a súa importancia. Ademais, o alumnado tamén relacionará a acción humana cos 

riscos no litoral. 
 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª e 3.ª semanas de xaneiro. 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

  1. Recoñecer os mecanismos do modelado na interfase litoral, e describir as accións 
xeolóxicas propias e as formas do modelado resultantes. 
  2. Identificar as distintas formas do modelado litoral e sinalar os mecanismos que as 
orixinaron. 

  3. Describir as características e importancia dos humidais costeiros e ser consciente 
da necesidade da súa conservación. 
  4. Analizar as características dos manglares e os arrecifes de coral, a súa importancia 
ecolóxica e os impactos e ameazas que sofren. 

  5. Coñecer as medidas de protección dos humidais en España e a importancia do 
convenio de Ramsar na súa conservación. 
6. Enumerar e describir os principais riscos e impactos no litoral e a influencia das 
actividades humanas na súa amplificación. 

 
 
4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
Contidos 
 
 

Os procesos litorais: 
-  Os mecanismos do modelado litoral. 
-  Accións xeolóxicas propias do litoral. 
-  Formas do modelado litoral. 

Os humidais costeiros: 
-  Definición de humidal segundo o convenio de Ramsar. 
-  Tipos de humidais costeiros. 
-  Valores dos humidais costeiros. 

-  A conservación dos humidais costeiros en España. 
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-  Os manglares. 
-  Características dos manglares. 
-  Tipos de manglares. 

-  A desaparición dos manglares. 
Os arrecifes de coral: 
-  Características dos arrecifes. 
-  Tipos de arrecifes coralinos. 

-  Factores abióticos que permiten a existencia de arrecifes. 
-  Os arrecifes coralinos como recurso. 
-  A destrución dos arrecifes de coral. 
O sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade. 

Riscos e impactos no litoral: 
-  Riscos relacionados cos procesos litorais. 
-  A lei de costas. 
-  Actividades humanas e amplificación de riscos no litoral. 

-  Problemas derivados da ocupación masiva do litoral. 
-  Principais causas do impacto ambiental nas nosas costas. 
– Riscos derivados dos procesos litorais en España. 
 

 
Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe avaliables 
 
  1.  Comprender as características do sistema litoral. 

  1.1.  Coñece as características do sistema litoral. CMCT, CAA 
 
  2.  Analizar e valorar a evolución dos recursos pesqueiros. 
  2.1.  Valora o sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade. CCL, CMCT, CEC 

  2.2.  Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas 
litorais. 
CMCT, CAA, SIEP 
 

  3.  Valorar a conservación das zonas litorais polo seu elevado valor ecolóxico. 
  3.1.  Establece a importancia da conservación das zonas litorais. CCL, CMCT, CSYC 
 
  4.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 

opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  4.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 

CSYC, SIEP 
 
  5.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 

  5.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 
  5.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 

 
  6.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 
  6.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
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5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 

-  Aplica o coñecemento científico adquirido para describir os riscos relacionados cos 
procesos litorais. 
-  Analiza e representa esquemáticamente modelados, formas, etc., dos procesos litorais. 
-  Recoñece a importancia dos humidais como lugares que atesouran unha elevada 

biodiversidade. 
Comunicación lingüística 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 

gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 
-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: ondada, mareas, 
humidal, manglares, etc. 

-  Analiza diferentes textos que pon de manifesto a necesidade de preservar os humidais, 
xa que son o hábitat de numerosas aves acuáticas. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre o sistema litoral e recoñece que se trata 
dunha interfase entre dous ambientes, utilizando con corrección a linguaxe escrita e oral. 

-  Redacta e expón oralmente, con corrección e utilizando o vocabulario adecuado, as 
ideas principais da unidade. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 

Competencia dixital 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para obter 

a información necesaria para realizar os diferentes proxectos de traballo que se propoñen 
nos diversos epígrafes. 
Conciencia e expresións culturais 
-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
-  Interpreta imaxes fixas ou con movemento dos distintos procesos litorais. 
-  Identifica os distintos tipos de humidais costeiros a través de fotografías. 
Competencias sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  Describe como determinadas actividades humanas amplifican os riscos no litoral. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 



 

- 271 - 

-  É constante no traballo, e supera as dificultades. 
Aprender a aprender 
- Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 

-  Realiza esquemas a partir de imaxes das distintas formas do modelado costeiro. 
– Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 
 
 

 
UNIDADE 9.  1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: A paisaxe 
 

Descrición da unidade 

A importancia actual da paisaxe débese a que no seu estudo converxen ámbitos 
xeolóxicos, florísticos, faunísticos, ecolóxicos, sociolóxicos, estéticos?; isto é, culturais en 
sentido amplo. Por iso, os contidos relacionados co tema incorpóranse á secuencia coa 

categoría de unidade temática. 
Partindo da análise das acepcións do concepto de paisaxe, e analizándoo baixo a óptica 
ecolóxica (fenosistema/criptosistema), a unidade desenvolve inicialmente os compoñentes 
da paisaxe, a súa dinámica, os indicadores; e analízase o fenómeno da percepción 

(elementos, factores e outras propiedades). 
A continuación, seguindo as pautas de organización dos contidos no texto, analízanse as 
alteracións da paisaxe e os métodos de corrección dos impactos. 
Tras iso, estase en condicións de valorar a paisaxe como recurso natural. En canto aos 

procedementos aplicados ao desenvolvemento didáctico da unidade, as actividades de 
análises e interpretación de paisaxes son fundamentais. As imaxes fixas (en papel ou 
proxectadas) son o substrato idóneo para este tipo de actividades. O desenvolvemento da 
capacidade de observación do alumnado é imprescindible para lograr lecturas adecuadas 

que permitan aplicar os contidos adquiridos sobre o tema. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber describir os compoñentes da paisaxe e 
relacionar a súa dinámica coas alteracións e as medidas correctoras. Os alumnos e as 
alumnas desenvolverán as capacidades de observación e análise que lles permitan facer 

unha boa interpretación dunha paisaxe. 
 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de xaneiro e ½ 1.ª semana de febreiro. 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1. Explicar o concepto de paisaxe desde o punto de vista da ecoloxía, como recurso 
natural e desde o punto de vista psicolóxico. 
  2. Identificar, describir e analizar os compoñentes e a dinámica da paisaxe ecolóxica. 

  3. Describir as causas das alteracións na paisaxe e os tipos de medidas de corrección 
das zonas deterioradas. 
  4. Desenvolver a capacidade de percepción ambiental multisensorial e potenciar os 
valores estéticos, emocionais e sentimentais da contorna. 
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4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
CONTIDOS 

 
A paisaxe. Definición e tipos: 
-  Definición de paisaxe. 

-  Tipos de paisaxes. 
-  Fenosistema e criptosistema. 
Compoñentes e dinámica da paisaxe: 
-  Compoñentes da paisaxe. 

-  Elementos da paisaxe ecolóxica. 
-  A paisaxe, un recurso natural. 
As alteracións da paisaxe: 
-  Causas da alteración da paisaxe. 

-  Os impactos na paisaxe. 
-  A corrección do impacto visual. 
– Restauración, recuperación e rehabilitación de zonas deterioradas. 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 
 

  1.  Valorar a repercusión da acción humana nos ecosistemas. 

  1.1.  Argumenta a repercusión da acción humana sobre os ecosistemas. CCL, CMCT, 
CD, CAA 
  1.2.  Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis frecuentes que sofre. CCL, 
CMCT, CSYC, CEC 

 
  2.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  2.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 

nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, CSYC, SIEP 
 
  3.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 

súa execución e interpretando os seus resultados. 
  3.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 
  3.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 

CAA 
 
  4.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 

  4.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 
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Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 
-  Identifica diferentes compoñentes dunha paisaxe. 
-  Recoñece os compoñentes e clasifícaos. 

-  Diferencia as causas da alteración da paisaxe. 
-  Explica diferentes medidas de corrección de impacto visual. 
 
Comunicación lingüística 

-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: paisaxe, 
fenosistema, criptosistema, compoñentes da paisaxe, restauración, etc. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre paisaxes e diferencia os distintos 
compoñentes, utilizando con corrección a linguaxe escrita e oral. 

-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 
Competencia dixital 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para 
afianzar a comprensión de conceptos sobre a paisaxe. 
 

Conciencia e expresións culturais 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 
-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

-  Interpreta mapas e fotografías obtidas de diferentes fontes de información ambiental. 
 
Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
-  Desenvolve actitudes a favor da protección do medio. 

-  Evidencia preocupación pola situación actual da contorna natural. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  Deduce, a partir de fotografías, cales son os compoñentes dunha paisaxe. 
 
Aprender a aprender 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente? 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
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-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unidade. 
- Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 

 
UNIDADE 10.  1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: Os recursos da xeosfera e os seus reservas 
 
Descrición da unidade 

Cada proceso xeolóxico xera tipos de minerais e rocas característicos. Por iso pódense 
clasificar os xacementos minerais segundo a súa orixe e no sentido máis amplo en: 
xacementos de orixe endóxena e exógeno. Pola súa importancia os minerais son 
considerados como recursos e reservas. 

A utilización dos recursos minerais produce importantes impactos nas zonas mineiras. 
Unha parte da unidade está dedicada a describir os tipos de impactos causados polas 
explotacións mineiras e as medidas de prevención e corrección que se poden utilizar para 
minimizalos ou palialos. 

Parte dos recursos enerxéticos da geosfera inclúense nos distintos tipos de enerxías non 
renovables. Estúdanse os combustibles fósiles (o carbón, o petróleo e o gas natural): a 
súa orixe, os seus tipos, os produtos que se obteñen deles. A enerxía nuclear utilizada 
actualmente, como recurso non renovable, presenta grandes problemas, entre os que 

destaca o almacenamento de residuos. O texto trata amplamente sobre o tema. 
Igualmente analízase a enerxía nuclear de fusión, a alternativa limpa á enerxía nuclear, 
aínda que estea aínda en fase de experimentación, como unha das enerxías máis 
atractivas de face ao futuro, debido aos escasos problemas de contaminación que 

presenta. 
Nos contidos finais da unidade descríbense os problemas ambientais que xera a 
utilización das enerxías non renovables, as posibles solucións que cabe dar ao seu uso e 
a súa previsible desaparición a medio e longo prazo. Sen esquecer a concienciación 

sobre as actitudes individuais de aforro enerxético na vida cotiá. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe coñecer as principais explotacións mineiras, os 
seus impactos e as medidas correctoras. Igualmente, debe saber analizar con actitude 
crítica e base científica as enerxías non renovables derivadas de recursos enerxéticos da 

xeosfera e as súas alternativas. 
 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

2.ª e 3.ª semanas de febreiro 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1. Explicar o papel da xeosfera como fonte de recursos para a humanidade; 
diferenciar os conceptos de recurso e reserva, e clasificar os seus tipos. 
  2. Coñecer os tipos de xacementos minerais, a súa orixe e os seus tipos de 

explotación. 
  3. Describir os impactos causados polas explotacións mineiras e as súas medidas de 
prevención e corrección. 
  4. Apuntar os recursos enerxéticos e explicar os tipos de aproveitamento das súas 

enerxías. 
  5. Apuntar os tipos de combustibles fósiles e de enerxía nuclear e razoar as vantaxes 
e inconvenientes que pode provocar a súa explotación e uso. 
  6. Determinar os beneficios que se obteñen da explotación de recursos enerxéticos e 
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minerais, considerando os prexuízos do seu esgotamento e os impactos ambientais 
producidos pola devandita explotación. 
  7. Apreciar a importancia de desenvolver comportamentos, xerais e particulares, de 

aforro enerxético 
 
4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
CONTIDOS 
 

Os recursos da geosfera e os seus reservas: 

-  Recursos e reservas. 
-  Rocas e minerais. 
Os xacementos minerais e a súa orixe: 
-  Xacementos minerais de orixe endóxena. 

-  Xacementos minerais de orixe exógeno. 
Explotación dos recursos minerais; impactos: 
-  As explotacións e os seus tipos. 
-  Tipos de impactos causados polas explotacións mineiras. 

-  Prevención e corrección dos impactos causados polas explotacións. 
Os recursos enerxéticos: 
-  O aproveitamento da enerxía. 
-  Enerxías primarias e secundarias. 

Os combustibles fósiles: 
-  O carbón. Os usos do carbón. 
-  Os hidrocarburos.   
-  A enerxía nuclear. 

-  A enerxía nuclear de fisión. 
-  A enerxía nuclear de fusión. 
Enerxías non renovables; problemas e solucións: 
-  Os problemas. 

-  As solucións. 
- Plans estatais sobre o aforro enerxético. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 
  1.  Recoñecer os recursos minerais, os combustibles fósiles e os impactos derivados do 
seu uso. 

  1.1.  Relaciona a utilización dos principais recursos minerais, e enerxéticos cos 
problemas ambientais ocasionados e os riscos asociados. CMCT, CD, CAA 
 
  2.  Identificar medidas de uso eficiente determinando os seus beneficios. 

  2.1.  Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos. CCL, CMCT, CSYC 
  2.2.  Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da enerxía e dos recursos. CMCT, 
CAA, 
SIEP 
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  3.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  3.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 

nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 
 

  4.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 
  4.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 

  4.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 
 
  5.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 

creacións propias. 
  5.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Manexa planos de minas, fotografías de explotacións e mapas de España con 
localización de recursos minerais. 
-  Elabora un cadro cos impactos que pode causar unha explotación mineira ao 

descuberto. 
-  Observa fotografías para detectar as diferentes medidas de corrección dos impactos 
causados polas explotacións. 
 

Comunicación lingüística 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á lectura 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: xacemento 
mineral, revegetación, fisión, etc. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre os xacementos minerais e a súa 

explotación, utilizando con corrección a linguaxe escrita e oral. 
-  Redacta e expón oralmente, con corrección e utilizando o vocabulario adecuado, as 
ideas fundamentais. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 

relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 
Competencia dixital 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para obter 
a información necesaria para elaborar informes sobre as diferentes medidas que se poden 
tomar para previr os impactos ambientais producidos polas explotacións mineiras. 
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Conciencia e expresións culturais 
-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 

seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 
-  Interpreta mapas e gráficas relacionados coa auga. 

-  Utiliza mapas para determinar as principais concas hidrográficas de España 
 
Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  Recoñece a necesidade de previr os impactos ambientais e de aforrar e reciclar os 
produtos para lograr un menor consumo de recursos naturais. 

-  Desenvolve actitudes e comportamentos de aforro enerxético. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  Busca bibliografía e representa a distribución mundial dos xacementos de petróleo. 
 
Aprender a aprender 

-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

-  Realiza esquemas dos distintos tipos de xacementos relacionados cos procesos 
endóxenos e exógenos para organizar os conceptos aprendidos. 
-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unidade. 

-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 
 
 
 
UNIDADE 11. 1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: Enerxía e materia no ecosistema 
 
Descrición da unidade 

A unidade iníciase coas definicións de ecosistema e dos seus elementos. A continuación, 
descríbense a circulación da enerxía e a materia, e os parámetros tróficos do ecosistema: 
biomasa, produción e produtividade. 
Ademais, analízanse o tres tipos de modelos mediante os que se representan as relacións 

tróficas: cadeas tróficas, redes tróficas e pirámides tróficas. En xeral, preséntanse os 
diferentes conceptos cunha serie de esquemas que mostran as súas relacións semánticas, 
e que poden actuar moi ben como recapituladores das descricións e análises verbais do 
texto. 

Na medida do posible, os exemplos (sempre moi xerais) corresponden a especies de 
fauna e flora familiares para o alumnado, e denominadas cos seus nomes vulgares. Na 
última parte da unidade descríbense os ciclos biogeoquímicos, que se complementan con 
esquemas (ou redes conceptuais), que pretenden que os alumnos e as alumnas 

visualicen as relacións que se establecen entre os nutrientes en cuestión e os 
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compoñentes da biosfera e da geosfera. 
Serán obxecto das actividades de aula as ejemplificaciones con fauna e flora concretas e 
adecuadas ao coñecemento do alumnado e á comunidade autónoma á que pertencen. 

Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber describir o fluxo de enerxía, o ciclo de 
materia e os parámetros tróficos dun ecosistema. Ademais, os alumnos e as alumnas 
haberán de poder representar e interpretar as relacións tróficas cos seus diferentes 
modelos. O alumnado tamén debe coñecer os ciclos biogeoquímicos, integrando os 

nutrientes cos compoñentes da biosfera e da geosfera. 
 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

4.ª semana de febreiro e 1.ª e 2.ª semanas de marzo. 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

  1. Desenvolver o concepto de ecosistema e describir as súas características, 
parámetros e estrutura trófica e relacións. 
  2. Explicar o funcionamento dos ciclos biogeoquímicos, os seus tipos e a súa 

importancia nos ecosistemas. 
  3. Analizar as diferentes formas de representar o fluxo de materia e enerxía nos 
ecosistemas e indicar vantaxes e inconvenientes de cada un en relación a representar 
máis adecuadamente a realidade. 

4. Elaborar e interpretar cadeas, redes e pirámides tróficas. 
 
4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
Contidos 

A circulación de materia e de enerxía: 
-  A definición de ecosistema. 

-  Os fluxos de enerxía e de materia na Terra. 
-  A enerxía nos ecosistemas. 
Os parámetros tróficos do ecosistema: 
-  A biomasa. 

-  A produción. 
-  A produtividade. 
A estrutura trófica do ecosistema: 
-  Os produtores. 

-  Os consumidores. 
-  Os descomponedores. 
As relacións tróficas no ecosistema: 
-  Cadeas alimentarias ou tróficas. 

-  Redes alimentarias. 
-  Pirámides tróficas ou ecolóxicas. 
Os ciclos biogeoquímicos. 
Os ciclos de nutrientes gaseosos: 

-  O ciclo do osíxeno. 
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-  O ciclo do carbono. 
-  O ciclo do nitróxeno. 
-  A fixación simbiótica do nitróxeno. 

Os ciclos de nutrientes sedimentarios: 
-  O ciclo do xofre. 
– O ciclo do fósforo. 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 
 

  1.  Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas, valorando a influencia dos factores 

limitantes da produción primaria e aqueles que aumentan a súa rendibilidade. 
  1.1.  Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que aumentan a 
súa rendibilidade. CMCT, CD, CAA 
  1.2.  Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema. CMCT, SIEP 

  1.3.  Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas. CMCT, CD, CAA, CEC 
  1.4.  Explica as causas da diferente produtividade en mares e contenientes. CCL, CMCT 
 
  2.  Comprender a circulación de bioelementos (sobre todo Ou, C, N, P e S) entre a 

geosfera e os seres vivos. 
  2.1.  Esquematiza os ciclos biogeoquímicos, argumentando a importancia do seu 
equilibrio. 
CMCT, CD, SIEP 

 
  3.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  3.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 

nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 
 

  4.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 
  4.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 

  4.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 
 
  5.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 

creacións propias. 
  5.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Representa mediante esquemas os fluxos de materia e enerxía nun ecosistema. 
-  Elabora un diagrama que representa o fluxo de enerxía desde un produtor a un 
consumidor e a un descomponedor. 

-  Manexa e realiza esquemas que representen as distintas fases dos ciclos dos nutrientes 
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gaseosos máis importantes. 
 
Comunicación lingüística 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 
-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: biomasa, 
produción, produtividade, redes alimentarias e pirámides tróficas ou ecolóxicas, etc. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre os parámetros tróficos dun ecosistema, 
utilizando con corrección a linguaxe escrita e oral. 

-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 
Competencia dixital 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para obter 
a información necesaria sobre os rendementos ecolóxicos, a biomasa e a materia e a 

enerxía. 
 
Conciencia e expresións culturais 
-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 

(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 

-  Interpreta mapas e gráficas relacionados cos ecosistemas. 
-  Desenvolve actitudes positivas cara ao estudo e a comprensión da contorna natural e 
humanizada 
 

Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

-  Manifesta conciencia de que os organismos (incluídos os seres humanos) non viven 
illados, senón que se relacionan entre si e coa contorna inanimado. 
-  Valora a complexidade que implica o estudo dos ecosistemas ante a dificultade de 
obtención dos seus datos significativos. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa na elaboración dos traballos propostos e participar de forma activa nos 
debates. 
-  Xerar novas posibilidades a partir dos coñecementos adquiridos. 

-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  Busca bibliografía e representa cadeas tróficas. 
 
Aprender a aprender 

-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

-  Elabora cadros cos procesos que constitúen o ciclo do N e do C, a finalidade de cada 
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un e os organismos que interveñen. 
-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unidade. 

-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 
-  Desenvolve actitudes de observación, análise e procura de información, como 
capacidades necesarias para solucionar os problemas que se expoñen en ecoloxía. 
 

 
 UNIDADE 12.          1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título:   O ecosistema no tempo 
 

Descrición da unidade 

A causa de que estes contidos se haxan secuenciado separadamente dos da unidade 
anterior débese a que poderían ser englobados, xunto coa estratificación da biocenosis 
(vertical, horizontal e temporal) e as características dos diferentes biomas, nunha unidade 

que desenvolvería a «Estrutura e dinámica dos ecosistemas». 
Esta unidade trata parte deses contidos. Os ecosistemas son entidades que non 
permanecen estáticas ao longo do tempo. Manteñen a súa organización autorregulándose, 
debido ao continuo fluxo continuo de materia e enerxía que os percorre; procesando e 

respondendo adaptativamente a calquera tipo de variación ambiental. Por iso os 
ecosistemas reaxústanse e adáptanse continuamente, persistindo e avanzando no tempo 
(mediante o proceso da sucesión das súas biocenosis) cara a un estado teórico de 
máxima estabilidade e eficacia á que se adoita denominar clímax. Aquí, analízanse os 

tipos de sucesións, as etapas das súas series, as consecuencias dos cambios que 
ocorren nelas e como se pode producir o proceso de regresión. Así mesmo, explícanse os 
efectos que teñen nas sucesións a explotación dos ecosistemas. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber explicar e interpretar as sucesións, as súas 

etapas e as súas consecuencias. Igualmente, debe ser capaz de comprender e describir 
os efectos que ten a explotación dos ecosistemas sobre as sucesións que ocorren neles. 
 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 
 

5.ª semana de marzo e ½ 1.ª semana de abril. 
 

 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Recoñecer aos ecosistemas como entidades que cambian no tempo. 

2. Definir os conceptos de sucesión e clímax, e describir os seus tipos. 
3. Clasificar os tipos de sucesións e indicar causas e características de cada unha 
das etapas das series até a clímax. 
4. Interpretar os cambios nos ecosistemas en termos de sucesión, autorregulación e 

regresión. 
 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 



 

- 282 - 

CONTIDOS 
 

Sucesión. 

Sucesións primaria e secundaria: 
-  Concepto de sucesión. 
-  Sucesións primarias e secundarias. 
-  A clímax nas nosas latitudes. 

-  Tipos de series. 
As causas das sucesións: 
-  Sucesións por causas autógenas. 
-  Sucesións por causas exógenas. 

Cambios, autorregulación e explotación: 
-  Cambios na sucesión cara á clímax. 
-  A regresión. 
-  Autorregulación do ecosistema. 

-  Poboacións oportunistas fronte a poboacións en equilibrio. 
– Explotación e sucesión. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 

  1.  Comprender os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas e valorar a 
repercusión da acción humana sobre os ecosistemas. 
  1.1.  Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas, interpretando a 

variación dos parámetros tróficos. CCL, CMCT, CD 
  1.2.  Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas. CMCT, CAA 
  1.3.  Argumenta a repercusión da acción humana sobre os ecosistemas. CCL, CMCT, 
CSYC 

 
  2.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  2.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 

nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 
 

  3.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 
  3.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 

  3.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 
 
  4.   Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 

creacións propias. 
  4.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
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comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Observa imaxes de formacións vexetais e determina o tipo de serie e a etapa ou etapas 
da sucesión representadas. 

-  Manexa gráficos que representan curvas de supervivencia de especies para a súa 
análise e interpretación. 
-  Busca datos estatísticos sobre diferentes especies e poboacións, na bibliografía 
adecuada, para elaborar curvas. 

 
Comunicación lingüística 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: sucesión, 
dominio climácico, comunidades clímax, hidroserie, etc. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre as sucesións e diferencia os distintos tipos 

de series que existen, utilizando con corrección a linguaxe escrita e oral. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 

Competencia dixital 
-  Empregar distintas fontes para a procura de información. 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para 
afianzar a comprensión de conceptos sobre as sucesións. 
 
Conciencia e expresións culturais 

-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 
pola estética no ámbito cotián. 
-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
-  Interpreta mapas e fotografías onde se aprecian as sucesións. 

 
Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  Desenvolve actitudes a favor da protección do medio. 
-  Evidencia preocupación pola situación actual da contorna natural. 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 

-  Deduce os compoñentes dunha paisaxe a partir de imaxes. 
 
Aprender a aprender 
-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente? 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
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-  Resume as ideas principais da unidade. 
-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 
 

 
UNIDADE 13.    1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: A biosfera e os seus recursos I 
 

Descrición da unidade 

Nesta unidade contémplase a biosfera como patrimonio da humanidade (da que forma 
parte) e globalmente como un recurso fráxil e limitado. E iso débese a que hoxe se valora 
aos ecosistemas do planeta como recursos que prestan servizos imprescindibles e 

cuantificables. En relación con estes servizos atópase a biodiversidade. 
Tras a explicación do que é a biodiversidade, os seus compoñentes e a súa orixe, 
abórdase o problema da perda da biodiversidade no planeta e a relación ecosistémica 
entre estabilidade e biodiversidade. 

Abórdase o concepto de chan desde unha perspectiva globalizadora que o concibe como 
unha capa vivente, en continua evolución, que representa unha interfase entre a geosfera, 
a biosfera, a hidrosfera e a atmosfera. 
O seu estudo iníciase coas características e o proceso de formación do chan. Neste 

apartado detállanse a composición e as propiedades do chan e os principais factores que 
inciden no seu desenvolvemento e evolución. Iso leva a definir os conceptos de horizonte 
(e os seus tipos) e perfil do chan. 
A continuación, procédese a clasificar esquemáticamente os chans e a apuntar os 

principais tipos de chans presentes en España. Neste libro considérase só a clasificación 
climática tradicional. 
Obviáronse as referencias a outras clasificacións máis especializadas, con nomenclaturas 
complexas, por consideralas demasiado complicadas para o nivel de coñecementos e 

comprensión do alumnado, e fóra dos obxectivos do currículo. 
Nos epígrafes seguintes considérase o chan como un recurso natural, o problema da 
perda da súa capacidade produtiva e as medidas para evitar a súa degradación. 
Por último, descríbense as causas que producen a súa contaminación e a súa perda ou 

erosión. En relación con este asunto, profúndase no concepto de desertificación e no 
alcance deste problema (tanto no mundo como en España), e detállanse os factores que 
o provocan e as medidas que é necesario adoptar para frealo. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber expor o concepto de biodiversidade e a 

súa perda. Así mesmo, debe coñecer que é o chan, a súa composición, a súa clasificación 
e interpretar o seu papel como recurso natural. O alumnado tamén haberá de desenvolver 
a capacidade de analizar con base científica o problema da desertificación. 
 

 
2.  TEMPORALIZACIÓN 
 

½ 1.ª semana e 2.ª semana de abril. 

 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Recoñecer aos ecosistemas da biosfera como recursos fráxiles e limitados. 
Coñecer e comprender a importancia dos servizos que prestan. 
2. Definir o concepto de biodiversidade e explicar a súa orixe e compoñentes. 
3. Analizar e valorar a importancia da perda de biodiversidade, en relación cos 

distintos recursos da biosfera e detallar algunhas alternativas para evitala. 
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4. Desenvolver o concepto de chan, e detallar a súa composición, características, 
formación e evolución. 
5. Explicar o perfil do chan e clasificar os tipos principais de chans. 

6. Recoñecer o chan como recurso natural, a súa importancia e a súa influencia nos 
tipos de agricultura. 
7. Explicar o concepto de contaminación e erosión do chan, as causas e os seus 
efectos. 

8. Analizar as consecuencias da degradación ou perda do chan. Coñecer  1.  
Presentación da unidade 
 9. Coñecer as estratexias de loita contra a desertificación e as zonas españolas con 
este risco. 

 
4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
CONTIDOS 

 
A biosfera: patrimonio e recurso fráxil e limitado: 
-  A explotación dos recursos da biosfera. 

-  Os ecosistemas como recurso. 
-  A avaliación dos ecosistemas do milenio. 
-  Relación entre biodiversidade e servizos dos ecosistemas. 
A biodiversidade: 

-  O concepto de biodiversidade. 
-  Os compoñentes da biodiversidade. 
-  A orixe da biodiversidade. 
-  A perda de biodiversidade. 

-  Binomio estabilidade-diversidade. 
-  Os xeradores de cambio. 
O chan: interfase e recurso: 
-  O chan características e formación. 

-  A composición do chan. 
-  A formación e evolución do chan. 
-  O perfil do chan. 
- Chans e topografía. 

Tipos de chans: 
-  A clasificación dos chans. 
-  Os chans de España. 
O chan como recurso fráxil e escaso: 

-  O chan, recurso natural. 
-  A perda da capacidade produtiva do chan. 
-  Medidas para evitar a degradación do chan. 
-  Técnicas de valoración da alteración do chan. 

A erosión e a contaminación do chan: 
-  A erosión. 
-  A erosión en España. 
-  A contaminación do chan. 

A desertificación: 
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-  A desertificación. Aridez e seca. 
-  Usos do chan e desertificación. 
-  Loita contra a desertificación. 

– A desertificación en España. 
 
 
Criterios de avaliación. Estándares de aprendizaxe avaliables. CC 

 

  1.  Valorar a repercusión da acción humana sobre os ecosistemas. 
  1.1.  Argumenta a repercusión da acción humana sobre os ecosistemas. CCL, CMCT, 
CSYC 

 
  2.  Distinguir a importancia da biodiversidade e recoñecer as actividades que teñen 
efectos negativos sobre ela. 
  2.1.  Relaciona as distintas actividades humanas coas repercusións na dinámica do 

ecosistema. 
CMCT, CD 
  2.2.  Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa diminución. 
CMCT, CAA 

  2.3.  Relaciona as accións humanas coa súa influencia na biodiversidade do ecosistema. 
CMCT, SIEP 
 
  3.  Identificar os tipos de chan, relacionándoos coa litología e o clima que os orixinaron. 

  3.1.  Clasifica os tipos de chan relacionándoos coa litología e o clima que os orixina.  
CCL, 
CMCT, CD, CSYC 
 

  4.  Valorar o chan como recurso fráxil e escaso. 
  4.1.  Valora o chan como recurso fráxil e escaso. CMCT, CSYC, CEC 
 
  5.  Coñecer técnicas de valoración do grao de alteración dun chan. 

  5.1.  Identifica o grao de alteración dun chan aplicando distintas técnicas de valoración.  
CCL, 
CMCT, CAA, SIEP 
 

  6.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 

cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 
 
  7.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 

súa execución e interpretando os seus resultados. 
  7.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 
  7.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 

CAA 
 
  8.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 

  8.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
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5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 

comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Observa distintos perfís de chans, identifica as súas diferenzas e similitudes e elabora 
esquemas a partir de imaxes de chans. 
 

Comunicación lingüística 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

-  Redacta un texto breve sobre as causas da perda de biodiversidade e as medidas 
mundiais que se están tomando para a súa conservación e uso sustentable. 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: servizos de 
provisión, biodiversidade, xeradores do cambio, etc. 

-  Realiza con interese as lecturas recomendadas e fai unha lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 

 
Competencia dixital 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para 

afianzar a comprensión de conceptos sobre desertificación , etc. 
 
Conciencia e expresións culturais 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 

pola estética no ámbito cotián. 
-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
-  Interpreta mapas e localiza neles as zonas de maior erosión. 
 

Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

-  Mostra conciencia sobre o problema da desertización no mundo e en España e sobre a 
necesidade imperioso de porlle freo. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  Deduce como se produce a desertificación, a partir dos coñecementos adquiridos. 

 
Aprender a aprender 
-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente? 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
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-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Fai esquemas conceptuais que mostran a clasificación dos chans. 

-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unidade. 
-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 
 

 
UNIDADE 14.  1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: A biosfera e os seus recursos II 
 

Descrición da unidade 

Tendo presente o concepto de biodiversidade visto na unidade anterior, analizaranse os 
dous grandes bloques de recursos naturais renovables que constitúen os de orixe vexetal 
(agrícolas e forestais) e animal (gandaría e pesca ?non se considera neste texto a caza?). 

Descríbense os seus tipos, características, funcións, así como os impactos que causan ou 
sofren como consecuencia da actividade humana. Explícanse: 
- Os distintos tipos de agricultura e de gandaría, e as súas repercusións no medio 
ambiente. 

- As funcións dos bosques e os problemas da súa degradación e deforestación. 
Como correlato a estes recursos, analízase a enerxía da biomasa como unha fonte 
sustentable de enerxía ligada á biosfera, e descríbense os tratamentos que se utilizan 
para o seu aproveitamento, e as vantaxes e os inconvenientes que ten o seu uso. 

- A situación dos recursos pesqueiros na actualidade e os efectos negativos que 
teñen o nivel das extraccións e uso dalgunhas artes de pesca. Descríbese a acuicultura 
como alternativa sustentable. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe ser capaz de referir os recursos naturais 

considerados renovables e de analizar os impactos relacionados con eles. 
 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

 

3ª semana de abril. 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Clasificar e describir os recursos da biosfera (agrarios, gandeiros, pesqueiros e 
forestais); identificar os distintos impactos que sofren ou producen e os prexuízos que 

causaría o seu esgotamento por mor das actividades humanas. 
2. Determinar os beneficios que se obteñen da explotación de recursos forestais, 
pesqueiros, etc., considerando os prexuízos do seu esgotamento e os do impacto 
ambiental producido pola devandita explotación. 

3. Describir a importancia da biomasa como recurso enerxético, os seus tipos, e 
analizar vantaxes e desvantaxes dos biocarburantes. 
 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
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CONTIDOS 
 

Os recursos vexetais: a agricultura: 
-  Impactos ambientais da agricultura. 
-  O chan e os recursos alimenticios agrícolas. 
-  Tipos de agricultura segundo o uso da auga. 

Os recursos da biosfera: a gandaría: 
-  Características dos recursos gandeiros. 
-  Animais empregados para a gandaría. 
-  Os impactos ambientais da gandaría. 

-  A agricultura e a gandaría ecolóxicas. 
-  A agricultura biotecnológica. 
Os recursos da biosfera: os bosques: 
-  As funcións dos bosques. 

-  A degradación dos bosques e a deforestación. 
A biomasa como recurso enerxético: 
-  Tipos de biomasa utilizables. 
-  Métodos para obter enerxía da biomasa. 

-  Aproveitamento enerxético da biomasa: vantaxes e inconvenientes. 
Os recursos da biosfera: a pesca: 
-  Os recursos pesqueiros. 
-  A acuicultura. 

-  Impactos producidos pola pesca. 
– As artes de pesca. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 
  1.  Analizar os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura, a 
gandaría e a pesca. 

  1.1.  Analiza os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricultura e a 
gandaría. 
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP 
  1.2.  Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros con impactos nas zonas 

litorais. 
CMCT, CD, CSYC, SIEP 
 
  2.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 

opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  2.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 

CSYC, SIEP 
 
  3.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 

  3.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 
  3.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 
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  4.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 
  4.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 

 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre os recursos da biosfera. 
-  Elabora esquemas gráficos, a partir da observación de imaxes, que representan os 

impactos causados pola agricultura. 
-  Observa e analiza un esquema dunha planta incineradora. 
 
Comunicación lingüística 

-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 
-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 

-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: cultivos 
intensivos, agricultura de secaño e de regadía, deforestación, etc. 
-  Redacta e expón oralmente, con corrección e utilizando o vocabulario adecuado, as 
ideas principais da unidade. 

-  Analiza textos sobre as vantaxes e os inconvenientes dos biocombustibles. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 

Competencia dixital 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para obter 

a información necesaria para realizar os diferentes proxectos de traballo que se propoñen 
nos diversos epígrafes. 
 
Conciencia e expresións culturais 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 

pola estética no ámbito cotián. 
-  Observa imaxes para detectar os impactos visuais ocasionados polas actividades 
agrícolas e gandeiras. 
 

Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

-  Expón as vantaxes e os inconvenientes da explotación do bosque amazónico. 
-  Desenvolve actitudes a favor da conservación e uso sustentable dos recursos da 
biosfera. 
-  Manifesta conciencia sobre o problema da deforestación no mundo e en España, e 

sobre a necesidade de porlle freo. 
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Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 
-  É constante no traballo, e supera as dificultades. 

Aprender a aprender 
-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Fai esquemas conceptuais que mostren as causas dos impactos que a agricultura e a 
gandaría producen sobre o medio ambiente. 
-  Elabora esquemas conceptuais sobre as funcións dos bosques como recurso natural. 

-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Realiza esquemas a partir de imaxes das distintas formas do modelado costeiro. 
-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 
 

 
UNIDADE 15.  1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título:  Principais problemas ambientais 
 

Descrición da unidade 

Considerando que as actividades humanas están na base de moitos dos problemas 
ambientais que sofre o planeta na actualidade, cremos necesario iniciar a unidade 
pasando revista aos principais ámbitos de actuación e problemas ambientais 

consecuentes dos que a humanidade é directamente responsable. 
Descríbense o tres fases de crecemento poboacional polas que pasou a humanidade ao 
longo da historia, para relacionalas co impacto ambiental da superpoblación e o 
crecemento. 

Tras analizar as relacións de demografía, desenvolvemento, pobreza e contaminación; 
descríbese o chamado «círculo vicioso do subdesarrollo». 
Para valorar o estado en que se atopa o planeta, é necesario coñecer a grandes liñas os 
modelos de desenvolvemento (e os de consumo) seguidos até a actualidade e o seu 

impacto no medio ambiente. Para iso utilízanse os indicadores ambientais. Descríbense e 
explícase o seu uso. 
Analízanse os chamados modelos de desenvolvemento incontrolado, de crecemento cero 
e o de desenvolvemento sustentable. No que se refire a este último e para coñecer máis 

en profundidade en que consiste, analízanse as regras para definir a sustentabilidade que 
propuxo Daly e introdúcese o concepto de economía ecolóxica. 
Como modelización do concepto de sustentabilidade analízase a das cidades, 
presentando o horizonte de «a cidade habitable». 

Ao finalizar a unidade, o alumnado debe poder valorar o estado do planeta tomando en 
conta os modelos de desenvolvemento e os de consumo seguidos até a actualidade. 
 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 
 

4.ª semanas de abril. 
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3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Analizar o concepto de crise ambiental e comentar os principais problemas 

ambientais do planeta. 
2. Explicar os principais problemas ambientais do planeta. 
3. Describir as fases polas que pasou a poboación mundial. 
4. Coñecer e valorar as relacións entre países pobre e ricos e interpretar o chamado 

«círculo vicioso do subdesarrollo». 
5. Relacionar a demografía coa contaminación e analizar os impactos dos modelos de 
consumo. 
6. Explicar que son os indicadores ambientais e os seus diferentes tipos. 

7. Indicar as características dos modelos de desenvolvemento e analizar o concepto 
de desenvolvemento sustentable: definir as súas regras e valorar as diferentes políticas 
en relación co medio ambiente. 
8. Recoñecer á cidade como ecosistema e analizar a sustentabilidade das cidades. 

 
 
4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

 
CONTIDOS 

  
Os problemas ambientais: 

-  A crise ambiental. 
-  Actividades humanas con maior impacto ambiental. 
Demografía, superpoblación e crecemento: 
-  A evolución da poboación. 

-  A evolución humana e o seu impacto ambiental. 
-  Desenvolvemento e pobreza: relaciónelas norte-sur. 
-  Demografía e desenvolvemento. 
-  O círculo vicioso do subdesarrollo. 

-  Demografía e contaminación. 
-  Impactos ambientais xerados polos países ricos e pobres. 
-  Modelos de consumo e o seu impacto no medio ambiente. 
Indicadores do estado do planeta: 

-  Que son os indicadores ambientais. 
-  O esquema PER: un modelo de organización de indicadores ambientais. 
-  Índices e conxuntos de indicadores. 
-  Os indicadores de sustentabilidade. 

Modelo conservacionista e sustentabilidade: 
-  Modelos de desenvolvemento. 
-  O desenvolvemento incontrolado. 
-  O desenvolvemento de crecemento cero. 

-  O desenvolvemento sustentable. 
Regras para definir a sustentabilidade: 
-  As regras de Daly. 
-  Economía ecolóxica. 

-  A sustentabilidade das cidades. 



 

- 293 - 

-  A cidade: un modelo insustentable. 
– Facía a cidade habitable. 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 
 

  1.   Establecer diferenzas entre o desenvolvismo incontrolado, o conservacionismo e o 

desenvolvemento sustentable. 
  1.1.  Distingue diferentes modelos de uso dos recursos deseñando outros sustentables. 
CCL, 
CMCT, CD 

  1.2.  Argumenta as diferenzas que existen entre o desenvolvismo incontrolado, o 
conservacionismo e o desenvolvemento sustentable. CMCT, CSYC, SIEP, CAA 
 
  2.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 

opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 
  2.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 

CSYC, SIEP 
 
  3.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 

  3.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material empregado. CSYC 
  3.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 

 
  4.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 
  4.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 

 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 
 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

-  Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder preguntas. 

-  Elabora un cadro cos principais problemas ambientais. 
-  Realiza informes sobre a evolución da poboación humana ao longo da historia e da súa 
relación co desenvolvemento e o medio ambiente. 
-  Elabora esquemas coas bases fundamentais dos desenvolvementos incontrolado e 

sustentable. 
 
Comunicación lingüística 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 

gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: crise ambiental, 
modelos de consumo, indicadores do planeta, etc. 

-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre os modelos de desenvolvemento, utilizando 
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con corrección a linguaxe escrita e oral. 
-  Redacta un texto breve no que expón por que o estilo de vida urbano produce un maior 
impacto sobre o medio que o estilo de vida rural. 

-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 
Competencia dixital 

-  Empregar distintas fontes para a procura de información. 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para 

afianzar a comprensión de conceptos sobre indicadores da sustentabilidade , etc. 
 
Conciencia e expresións culturais 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 

pola estética no ámbito cotián. 
-  Manexa mapas que representan o avance e a intensidade da peste no século xiv para 
elaborar informes respecto diso. 
Competencias sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  É consciente da relación negativa entre o crecemento demográfico e o futuro dos 

recursos da biosfera. 
-  Desenvolve actitudes a favor da conservación e o uso sustentable dos recursos da 
biosfera. 
 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 

-  Deduce a relación entre os problemas ambientais e o desenvolvemento económico, a 
partir dos coñecementos adquiridos. 
 
Aprender a aprender 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente? 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Realiza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unidade. 
-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 

 
 
UNIDADE 16.   1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 
Título: O problema dos recursos 

 
Descrición da unidade 

Uno dos problemas fundamentais da nosa sociedade é a inxente cantidade de residuos 
que xeramos e o como desfacerse deles para que non constitúan un problema ambiental. 

Nesta unidade desenvólvese o concepto de residuo, clasifícanse e describen os 
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diferentes tipos, segundo a súa orixe ou características, e analízanse os métodos e niveis 
de xestión para cada un deles. Apúntanse o cinco niveles de xestión, sinalando as novas 
tendencias e examínanse detalladamente os niveis da regra do tres erres. 

Analízase a valorización do lixo como recurso enerxético e os procesos para obter 
biocombustibles ou enerxía a partir dos residuos. 
Finalmente obsérvase a función e características dos vertedoiros controlados e a 
importancia da súa correcta localización. 

Nesta unidade subxace a importancia do protagonismo das persoas, coa adquisición de 
hábitos cidadáns en relación coas fases de valorización dos residuos e especialmente dos 
urbanos. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber que é un residuo e a súa clasificación. 

Tamén debe coñecer as características da súa xestión. 
 
 
2.  TEMPORALIZACIÓN 

 

1.ª semana de maio. 
 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

1. Coñecer as características dos distintos tipos de residuos sólidos urbanos e 
industriais, os seus tipos, orixe, aspectos da súa xestión e repercusións ambientais. 

2. Describir os niveis de xestión dos residuos. 
3. Explicar a importancia do lixo como recurso enerxético e a necesidade e 
características dos vertedoiros controlados. 
 
4. CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
CONTIDOS 

 
Os residuos e a súa clasificación: 
-  O concepto de residuo. 
-  Tipos de residuos. 

A xestión dos residuos: 
-  Niveis de xestión de residuos. 
-  Marco legal na xestión de residuos. 
-  A regra do tres erres. 

-  Redución. 
-  Reutilización. 
-  Reciclaxe. 
-  A recollida selectiva de residuos. 

- A valorización: o lixo como recurso enerxético. 
-  Obtención de biogás en vertedoiros. 
-  O futuro da incineración. 
-  Vertedoiros controlados. 

– Características dun vertedoiro controlado. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 

 

  1.   Determinar a orixe dos residuos, as consecuencias da súa produción valorando a 
xestión dos mesmos. 
  1.1.  Analiza o desenvolvemento dos países, relacionándoo con problemas ambientais e 

a calidade de vida. CMCT, CD, CAA, CSYC 
  1.2.  Relaciona o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio. CCL, CMCT, 
SIEP 
  1.3.  Expón políticas ambientais adecuadas á defensa do medio. CCL, CMCT, CAA 

  1.4.  Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión. CMCT, CD, CSYC 
 
  2.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 

  2.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 

 
  3.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 
  3.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 

instrumentos e o material empregado. CSYC 
  3.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 
 

  4.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 
  4.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Busca e manexa esquemas gráficos sobre plantas de tratamento de residuos. 
-  Elabora listaxes de residuos sólidos que se xeran nunha vivenda urbana. 

 
Comunicación lingüística 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 

gramaticales para elaborar textos escritos e orais 
-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: residuos, RSU, 
xestión de residuos, vertedoiro, etc. 

-  Redacta e expón oralmente, con corrección e utilizando o vocabulario adecuado, as 
ideas fundamentais. 
-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
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Competencia dixital 
-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

-  Usa con regularidade os recursos incluídos na web de Anaya e outras fontes para obter 
e completar a información. 
 
Conciencia e expresións culturais 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 

pola estética no ámbito cotián. 
-  É consciente da importancia que ten a xestión dos residuos. 
-  Aprecia a importancia que teñen os debuxos esquemáticos no funcionamento dunha 
incineradora. 

 
Competencias sociais e cívicas 
-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 
-  Acepta as indicacións das autoridades sobre a recollida selectiva de residuos sólidos e 
valora a súa importancia. 

-  Desenvolve actitudes críticas en contra da vertedura incontrolada de residuos ou 
comportamentos insolidarios en relación coa eliminación dos mesmos. 
 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

- Mostrar iniciativa na elaboración dos traballos propostos e participar de forma activa nos 
debates. 
- Xerar novas posibilidades a partir dos coñecementos adquiridos. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 

-  Busca información e manexa esquemas gráficos sobre plantas de tratamento de 
residuos. 
 
Aprender a aprender 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

-  Organiza en forma de esquema conceptual ou mapa semántico dos tipos de residuos e 
os seus procesos de xestión. 
-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Resume as ideas principais da unidade. 

-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 
 
 
UNIDADE 17.   1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título: A xestión ambiental 
 
Descrición da unidade 

As actitudes persoais na defensa do medio ambiente demostran a sensibilidade das 

poboacións e das persoas ante estes temas, e as políticas de xestión ambiental (mediante 
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medidas protectoras ou correctoras) evidencian a sensibilidade dos gobernos ante os 
problemas ambientais, que, en moitos casos, son problemas globais que han de exporse 
a escala de todo o planeta. 

Dous son os alicerces básicos desta política ambiental: a ordenación do territorio e os 
estudos de impacto ambiental (especialmente este último, onde, en certas fases, os 
individuos, grupos e organizacións poden intervir con alegacións). Explícase que é un EIA 
(obxectivos, actividades e fases) e que actividades industriais, mineiras, obras públicas, 

etc., teñen a obrigación de facer estes estudos. 
Os innumerables aspectos dos que consta un EIA permiten comprender o complexo que é 
o estudo do medio natural e as interaccións que ten coas actividades humanas. Tamén, 
descríbense métodos de identificación e avaliación dos impactos. 

Todos os problemas ambientais trátanse en conferencias respecto diso (revísanse as 
máis importantes celebradas), por gobernos e organismos relacionados co coidado da 
contorna. Cítanse a ONG ambientalistas máis importantes que temos en España. 
En relación coa concienciación dos cidadáns, explícase a importancia da educación 

ambiental e as medidas legais adoptadas pola nosa sociedade para lograr a protección e 
a defensa do medio ambiente. 
Practicamente, todas as actividades humanas están ordenadas e reguladas. Así se 
comprende que exista toda unha normativa de diversos estamentos que rexe as 

actividades relacionadas co medio natural ou que inciden nel. 
Estamos na Unión Europea, e a maior capacidade lexislativa corresponde ao Parlamento 
Europeo. 
En moitas ocasións, España ten que trasponer estas leis á súa propia lexislación. O 

coñecemento das leis é unha obrigación que temos todos os cidadáns, tanto para adaptar 
as nosas actividades a elas como para esixir cumprilas. 
En relación coa protección do medio ambiente en España, revísanse as estratexias de 
protección dos espazos naturais en España, explicando as categorías de protección máis 

importantes. Cítanse os parques nacionais, indicando as súas características, os 
ecosistemas que protexen e a súa localización xeográfica. 
Finalmente, analízase o binomio saúde ambiental-calidade de vida e revísanse os 
factores de risco ambientais. Analízanse os efectos sobre a saúde atribuídos a factores 

ambientais. 
Ao finalizar a unidade, o alumnado debe saber que é un residuo e a súa clasificación. 
Tamén debe coñecer as características da súa xestión. 
 

 
2.  TEMPORALIZACIÓN 
 

2.ª semana de maio. 

 
 
3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Explicar o concepto, tipos e medidas de xestión ambiental. 
2 Coñecer os obxectivos da ordenación do territorio e a finalidade dos mapas de 
risco. 
3. Explicar o concepto de avaliación de impacto ambiental (obxectivos, actividades e 

fases) e entender, e saber aplicar, algún dos instrumentos máis habituais utilizados para o 
seu estudo. 
4. Coñecer as principais conferencias internacionais nas que se trataron os problemas 
ambientais do planeta, conclusións ás que se chegou e organismos que se ocupan destes 

temas. 
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5. Apreciar a importancia da educación ambiental como factor de sensibilización e 
información social. 
6. Coñecer o panorama xeral da lexislación ambiental e as distintas categorías de 

protección dos espazos naturais en España. 
7. Indicar as características, ecosistemas que protexen e situación xeográfica dos 
parques nacionais españois. 
6. Valorar o medio ambiente desde o punto estético. 

7. Relacionar a calidade de vida coa saúde do ambiente e comprender o concepto de 
risco ambiental e a súa influencia na saúde. 
8. Analizar os efectos na saúde atribuíbles a factores ambientais. 
 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CRAVE 

Competencias crave (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 (CSYC), sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 
 
CONTIDOS 

 
A xestión ambiental: 
-  Medidas protectoras. 
-  Medidas correctoras. 

A ordenación do territorio: 
-  Obxectivos da ordenación do territorio. 
-  Os mapas de risco. 
Avaliación do Impacto Ambiental (EIA): 

-  Obxectivos e funcións dunha EIA. 
-  Actividades que necesitan unha EIA. 
-  Fases na realización dunha EIA. 
-  Métodos de identificación e avaliación de impactos. 

Organismos e conferencias ambientais: 
-  Organismos nacionais e internacionais. 
-  A ONG pioneiras en España. 
-  As conferencias internacionais sobre medio ambiente. 

-  Convenios internacionais. 
-  A educación e a conciencia ambiental. 
A lexislación ambiental: 
-  Panorámica xeral da lexislación. 

-  A lexislación da Unión Europea. Regulamentos, decisións e directivas. 
-  A normativa do Estado español. 
A protección dos espazos naturais: 
-  A protección do medio ambiente en España. 

-  Categorías de protección. 
-  Os parques. 
-  Outras figuras de protección. 
-  A zonificación dun parque nacional. 

-  Medio ambiente e goce estético. 
Saúde ambiental e calidade de vida: 
-  A saúde ambiental. 
-  Factores que inflúen no estado de saúde das persoas. 

-  Os factores de riscos ambientais. 



 

- 300 - 

-  Vixilancia, control e defensa da saúde. 
– Efectos na saúde atribuíbles a factores ambientais. 
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES. CC 
 

  1.  Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental. 

  1.1.  Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación ambiental 
concluíndo impactos e medidas correctoras. CMCT 
 
  2.  Interpretar matrices sinxelas para a ordenación do territorio. 

  2.1.  Comprende e explica a importancia do uso de novas tecnoloxías nos estudos 
ambientais. 
CCL, CMCT, CEC 
  2.2.  Analiza a información de matrices sinxelas, valorando o uso do territorio. CMCT, 

CAA, 
SIEP 
 
  3.  Coñecer os principais organismos nacionais e internacionais en materia ambiental. 

  3.1.  Coñece e explica os principais organismos nacionais e internacionais e a súa 
influencia en materia ambiental. CCL, CMCT 
  3.2.  Coñece a lexislación española sobre algúns impactos ambientais e as normas de 
prevención aplicables. CMCT, CD, CAA, SIEP 

 
  4.  Valorar a protección dos espazos naturais. 
  4.1.  Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as súas 
consecuencias. CCL, 

CMCT, CSYC, CEC 
 
  5.  Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo. 

  5.1.  Mostra unha actitude emprendedora, acepta os erros ao autoevaluarse, persevera 
nas tarefas de recuperación e participa activamente nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa. CAA, CCL, 
CSYC, SIEP 

 
  6.  Realizar un traballo experimental con axuda dun guion de prácticas, describindo a 
súa execución e interpretando os seus resultados. 
  6.1.  Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, coidando os 

instrumentos e o material empregado. CSYC 
  6.2.  Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental. SIEP, CCL, 
CAA 
 

  7.  Utilizar diversos materiais, técnicas, códigos e recursos artísticos na realización de 
creacións propias. 
  7.1.  Utiliza técnicas e códigos para a realización de creacións propias. CEC 
 
5.  COMPETENCIAS CRAVE: DESCRIPTORES E DESEMPEÑOS 

 
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, 
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comprender o que ocorre ao noso ao redor e responder a preguntas. 
-  Constrúe cadros comparando as conclusións das diferentes conferencias sobre medio 
ambiente. 

-  Simula unha actuación humana (fábrica, mina, estrada, etc.) nunha zona determinada e 
elabora unha listaxe cos aspectos que deberían terse en conta no momento de realizar o 
EIA previo. 
 

Comunicación lingüística 
-  Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 
-  Utilizar o vocabulario adecuado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas e 
gramaticales para elaborar textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable cara á lectura. 
-  Define e utiliza correctamente termos relacionados coa unidade como: xestión 
ambiental, ordenación do territorio, avaliación de impacto ambiental, etc. 
-  Expresa os coñecementos adquiridos sobre xestión ambiental e recoñece a necesidade 

de aplicar medidas de avaliación de impactos, utilizando con corrección a linguaxe escrita 
e oral. 
-  Redacta e expón oralmente, con corrección e utilizando o vocabulario adecuado, as 
ideas principais da unidade. 

-  Fai unha lectura comprensiva da lectura inicial e comenta o texto que se suxire 
relacionándoo cos conceptos da unidade. 
 
Competencia dixital 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 
-  Utiliza os recursos dispoñibles para obter a información necesaria sobre normativa 
ambiental a nivel nacional e das comunidades autónomas. 

-  Consulta nas páxinas web dos organismos oficiais as distintas categorías de protección 
e dos espazos protexidos en España. 
 
Conciencia e expresións culturais 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio cultural mundial nas súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica?), e cara ás persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto 

pola estética no ámbito cotián. 
-  Identifica os diferentes parques nacionais a través de imaxes. 
 
Competencias sociais e cívicas 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 
-  Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 
-  É consciente da importancia da educación ambiental na modificación de actitudes 

respecto ao medio ambiente. 
-  Desenvolve actitudes críticas cara a persoas ou entidades que incumpran a lexislación 
ambiental. 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 
-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 
-  Ser constante no traballo, superando as dificultades. 
-  Mostra iniciativa á hora de intervir na aula. 

-  É constante no traballo, e supera as dificultades. 
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Aprender a aprender 
-  Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe. 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 
-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 
-  Elabora esquemas conceptuais que mostran os tipos de medidas protectoras e 

correctoras coas que pode levar a cabo a xestión ambiental. 
-  Utiliza o mapa conceptual da unidade para estruturar os contidos. 
-  Realiza esquemas a partir de imaxes das distintas formas do modelado costeiro. 
-  Se autoevalúa elaborando as actividades finais e o test. 
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9. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS 
PREVIOS 

 
Os alumnos que se queiran matricular de unha materia en segundo de Bacharelato 

sen facer a de primeiro daráselle un documento no que se indicarán os coñecementos 
mínimos necesarios para enfrontarse a materia. 

 

10. PROGRAMA DE REFORZO PARA O ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDENTES 

10.1 ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES 

10.1.1. PENDENTES DE Bioloxía e Xeoloxía DE 1º ESO 

 
PLAN DE AVALIACIÓN 
 

a) Resumos dos temas 
 
Os alumnos entregarán ao Xefe de Departamento os resumos dos temas dun libro de texto 
de 1º da E.S.O. que abaixo se indican e nas datas tamén indicadas. Trala entrega o xefe  de 

departamento pedirá ao alumno oralmente aclaracións sobre os resumos presentados. 
Finalmente outorgarase unha nota por cada resumo en función a calidade dos resumos e das 
aclaracións dos  alumnos. 
 

1ª Avaliación. 
 
Contidos: 
Tema 1. 

Tema 2. 
Tema 3. 
Tema 4 
Datas de entrega dos resumos: 

Tema 1 e 2: antes do 1 de novembro 
Tema 3 e 4: antes do 15 de novembro. 
 
2ª Avaliación 

 
Contidos: 
Tema 5. 
Tema 6. 

Tema 7. 
Tema 8. 
Datas de entrega dos resumos: 
Tema 5 e 6: Finais de xaneiro. 

Tema 7 e 8: Finais de febreiro. 
 
3ª Avaliación 
 

Contidos: 
Tema 9. 
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Tema 10 
Tema 11 
Tema 12 

Datas de entrega dos resumos: 
Tema 9 e 10: Finais de marzo 
Tema 11 e 12: Finais de abril. 
 

b) Exames: Os alumnos cuxa nota media dos resumos sexa inferior a 4,5 realizarán un 
exame por avaliación nas datas sinaladas por Xefatura de Estudos. Os contidos, mínimos 
esixibles e tipo de exame serán iguais os do curso normal. 
 

Os contidos dos exames serán: 
 
EXAME 1: Temas 1, 2, 3 e 4 
 

EXAME 2: Temas 5, 6, 7 e 8 
 
EXAME 3: Temas 9, 10, 11 e 12. 
 

No mes de maio haberá unha proba final  (das avaliacións suspensas) para os 
alumnos que teñan suspendido ou non teñan presentado os resumos e que suspenderan os 
exames de avaliación. 
 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 
AVALIACIÓNS PARCIAIS: A cualificación das avaliacións parciais será a media dos resumos 
presentados en cada unha das avaliacións. 

 
AVALIACIÓN FINAL: A cualificación final será a media das tres avaliacións. No casos de 
suspender ou non presentar os resumos a cualificación se calculará facendo media entre a 
nota dos resumos (40%) e a nota do exame (60%), tendo sempre en conta que o alumno que 

aprobe os exames parciais ou finais aprobarán en todos os casos. 
 

10.1.2. PENDENTES DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 3º ESO 

 
PLAN DE AVALIACIÓN 

 
a) Resumos dos temas. 
 
Os alumnos entregarán ao profesor da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 4º os resumos dos 

temas dun libro de texto de 3º da E.S.O. que abaixo se indican e nas datas tamén indicadas. 
Trala entrega o profesor pedirá ao alumno oralmente aclaracións sobre os resumos 
presentados. Finalmente o profesor outorgará unha nota por cada resumo en función a 
calidade dos resumos e das aclaracións dos  alumnos. Se os alumnos non teñen bioloxía en 

4º o profesor encargado será o xefe de Departamento. 
 
1ª Avaliación. 
 

Contidos: 
Tema 1. 
Tema 2. 
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Tema 3. 
Datas de entrega dos resumos: 
Tema 1 e 2: antes do 1 de novembro 

Tema 3: antes do 15 de novembro. 
 
2ª Avaliación 
 

Contidos: 
Tema 4. 
Tema 5. 
Tema 6. 

Datas de entrega dos resumos: 
Tema 4 e 5: Finais de xaneiro. 
Tema 6: Finais de febreiro. 
 

3ª Avaliación 
 
Contidos: 
Tema 7. 

Tema 8. 
Tema 9 
Datas de entrega dos resumos: 
Tema 7 e 8: Finais de marzo 

Tema 9: Finais de abril. 
 
b). Exames:   Os alumnos cuxa nota media dos resumos sexa inferior a 4,5 realizarán un 
exame por avaliación nas datas sinaladas por Xefatura de Estudos. . Os contidos, mínimos 

esixibles e tipo de exame serán iguais os do curso normal. 
Os contidos dos exames serán: 
 
EXAME 1: Tema 1, 2, 3 

EXAME 2: Tema 4, 5, 6 
EXAME 3: Temas 7, 8 e 9 
 
No mes de maio haberá unha proba final  (das avaliacións suspensas) para os alumnos que 

teñan suspendido ou non teñan presentado os resumos e que suspenderan os exames de 
avaliación. 
 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 
AVALIACIÓNS PARCIAIS: A cualificación das avaliacións parciais será a media dos resumos 
presentados en cada unha das avaliacións. 
 

AVALIACIÓN FINAL: A cualificación final será a media das tres avaliacións. No casos de 
suspender ou non presentar os resumos a cualificación se calculará facendo media entre a 
nota dos resumos e a nota do exame, tendo sempre en conta que o alumno que aprobe os 
exames parciais ou finais aprobarán en todos os casos. 

 
10.2. ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES QUE PERMANECE NO 
MESMO CURSO 

 

O alumnado que repite curso e ten pendente algunha das materias do departamento 
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será obxecto de especial seguimento por parte do profesorado que imparte cada unha das 
disciplinas. Se estes alumnos seguen a manifestar problemas de aprendizaxe recibirán 
exercicios de reforzo previos ós exames. O profesorado non ten horario para realizar 

actividades específicas de recuperación, pero estará dispoñible para calquera aclaración ou 
explicación extra que o alumnado necesite. Aplícanse a este alumnado os criterios, 
instrumentos de avaliación e sistema de cualificación establecidos no punto anterior da 
programación. 

 
 

11. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN Ó PROXECTO LECTOR 

O coñecemento científico é un dos grandes logros da humanidade, coñecer é 
entender o mundo en que vivimos. É conveniente que os alumnos non se lim iten a 

adquirir ese coñecemento a través dos libros de texto senón que lean tamén outros libros 
que expliquen ciencia de outra forma menos sistemática pero quizá máis amena é 
agradable. Ler é unha das principais ferramentas de construción do coñecemento, a  
lectura é unha actividade que non se limita a proporcionarnos información, senón que 

xera unha construción que aínda que inducida polas palabras e ideas de outra persoa, é 
unha construción propia. 

 
No Departamento de Bioloxía e Xeoloxía pretendemos potenciar o fomento da 

lectura a través de 3 tipos de actividades: 
 

1.- Selecciónanse fragmentos de libros de divulgación científica e de ciencia ficción 
adaptados ó nivel de comprensión dos alumnos a fin de introducilos neste xénero literario. 

Estes textos van combinados con preguntas que axudan ó alumno a comprender a 
información escrita, en este caso información científica. Trátase de combinar o pracer pola 
lectura con actividades dirixidas a conseguir competencias de comprensión. Esas 
competencias cobren dous niveis de comprensión: a) comprender o que di o texto, de 

forma explícita e implícita e b) relacionar o que di o texto co que nos sabemos de maneira 
que o alumno aprenda lendo. 

 
2.- Lectura en voz alta de relatos curtos, cos que se pretende relaxar o traballo de 

aula cunha actividade instrutiva e entretida a un tempo, á vez que se traballa a fluidez 
lectora e a competencia lingüística. Algúns destes relatos son elixidos intencionadamente 
para provocar o debate e a reflexión colectiva do grupo de alumnos/as. 

 

3.- Traballo con artigos de prensa: Diariamente podemos constatar as dificultades 
de parte do alumnado na comprensión de textos, dificultades que resultan mais evidentes 
cando se trata de textos científicos ou periodísticos que empregan un vocabulario mais 
específico e van acompañados de datos recollidos en forma de táboas ou gráficos. 

 
A prensa ocupa un lugar relevante no ámbito de divulgación do coñecemento. Os 

periódicos ofrecen noticias, interpretación, modelos e imaxes do mundo cotián: as 
catástrofes naturais, os problemas sanitarios, os descubrimentos médicos, os achados 

arqueolóxicos. Estes asuntos son obxecto de interese e constitúen noticias. A prensa, é 
un recurso pedagóxico valioso, atractivo e innovador onde converxen lectura 
coñecemento e actualidade. O emprego de textos periodísticos no proceso de ensinanza 
e aprendizaxe contribúe por unha parte a desenvolver a competencia esencial (lectura 

comprensiva) e por outra un eficaz factor de motivación de acordo co principio da 
psicoloxía do aprendizaxe segundo o cal os sucesos cotiáns e os problemas percibidos 
como reais estimulan o interese dos alumnos. 
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Pretendemos familiarizar ó alumnado coa lectura de textos extraídos da prensa 

diaria e que teñan vinculación cos temas tratados na aula, mellorando a capacidade de 

comprensión de textos periodísticos e fomentado o interese polos avances científicos. 
 
En moitos casos a actividade consistirá en ler e comentar o que se le, pero tamén é 

necesario establecer unhas pautas de reflexión e propoñer unha serie de actividades en 

forma de guión escrito destinadas a conseguir mellorar a comprensión de códigos, 
formatos e linguaxes en que se presenta a información científica (números,  táboas, 
gráficos, etc). 

 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía ten ampliado os fondos da Biblioteca con 
libros adaptados as idades, intereses e capacidade comprensiva do alumnado, e  
algunhos membros do Departamento teñen realizado actividades en colaboración co 
equipo de Biblioteca e co equipo do Proxecto lector para motivar ó alumnado de cara á 

lectura deste tipo de material. 

 

12. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 

Unha das prioridades do Departamento de Bioloxía e Xeoloxía e instruír ó 

alumnado no uso das novas tecnoloxías, cumprindo un dos obxectivos para a ESO 
recollidos na LOE e a LOMCE: “Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes 
de información para con sentido crítico adquirir novos coñecementos, adquirir unha 
preparación básica no campo das tecnoloxías especialmente as da información e 

comunicación”. 
 
No departamento realizamos unha serie de actividades de aplicación das novas 

tecnoloxías como apoio ó proxecto educativo e que contribúen á adquisición da 

competencia de tratamento da información e competencia dixital: 
 

PROFESORADO 

 

 Presentación de algunhas actividades e contidos das unidades didácticas en 
formato Power Point e instruír ó alumnado na utilización deste programa para realizar as 

súas propias presentacións. 
 Apoiar a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións,. 
 Traballar representacións de datos por medio de programas informáticos. 
 Realizar experiencias virtuais para contrastalas coas reais. 

 Representar estruturas moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas, e situacións 
problemáticas coa axuda dos ordenadores. 
 
ALUMNADO 

 

 Realizar buscas de información procedente de diferentes fontes e presentada en 
diversos linguaxes propios das tecnoloxías da información e comunicación, como os 
buscadores por internet, documentos dixitais, foros, chats, mensaxería, xornais dixitais, 

revistas divulgativas na web, presentacións electrónicas e simulacións interactivas. 
 Sintetizar a información e realizar unha presentación dixital con inclusión de imaxes, 
fotografías, vídeos sons etc 
 Traballar co alumnado a crítica reflexiva sobre as informacións de tipo científico que 
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aportan as tecnoloxías de información e a comunicación, fomentando actitudes favorables 
ao emprego delas e evitando o emprego indiscriminado das mesmas. 
 Seguir as indicacións aportadas no libro de texto e polo profesorado de 

visualización de vídeos, películas e páxinas de Internet relacionadas con cada unidade 
didáctica estudada. Moitas destas indicacións son simplemente informativas de repaso ou 
ampliación de contidos e outras propoñen actividades interactivas que resultan moi 
estimulantes e motivadoras para o alumnado de cara a aprendizaxe. 

 Proposta de páxinas web con tests de avaliación interactivos que permiten ó 
alumnado establecer o nivel de coñecemento adquirido e que sirve de motivación para 
incrementar o nivel de competencia curricular. 
 

13. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 

As accións de contribución ó Plan de Convivencia están recollidas na programación 
do  Departamento de Orientación. As situacións son analizadas polo Departamento de 
Orientación e, no seu caso, a intervención do Equipo de mediación do Centro para a 
resolución de Conflitos entre iguais para a mellora da convivencia. 

 

14. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

LIBROS DE TEXTO: 
 
4º de ESO: Bioloxía e Xeoloxía. Editorial Anaya 
2º de BACHARELATO: Bioloxía. Sen libro de texto 
2º de BACHARELATO: Ciencias da terra e medioambente: Sen libro de texto. 

 
Material de reforzo e ampliación de contidos proposto polas editoriais correspondentes, e 
outros elaborados polo profesorado. 
Coleccións de material audiovisual dispoñibles no centro. 

Recursos educativos dispoñibles na rede. 
Libros e revistas da biblioteca do centro. 
Recortes da prensa diaria relacionados coa materia. 
 

 
15. CRITERIOS PARA A CONCESION DAS MENCIÓNS DE MATRÍCULA 
DE HONRA 
 
Remetímonos os criterios do PEC 
 
 

16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

Se programarán a principios do curso dependendo da oferta que se faga dende a 
vicedirección do centro. 


