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1. Introdución e contextualización

O IES Plurilingüe Elviña é un centro de ESO e bacharelato no  barrio do mesmo nome da cidade de
A Coruña. Esta zona presenta unha poboación moi mesturada en aspectos como idade e situación 
sociocultural e laboral, polo que o alumnado é de procedencia moi diversa, con variadas 
nacionalidades e etnias.

Neste entorno urbano a materia de Bioloxía e Xeoloxía é fundamental para achegar ao alumnado á 
natureza, fomentar a súa formación científica e consolidar o método científico como ferramenta 
habitual de traballo, co estímulo da súa curiosidade e capacidade de razoamento, 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, pero ademáis 
permítelles desenvolver actitudes críticas e informadas sobre problemas ambientais, de consumo e 
de agresión aos ecosistemas.

Por  outra banda, os avances da ciencia posibilitan a mellora das condicións de vida dos cidadáns, 
pero tamén xeran controversias de implicacións sociais, éticas, económicas, etc. Os retos das 
ciencias en xeral, e da Bioloxía en particular, son contínuos e son o motor que mantén a 
investigación biolóxica desenvolvendo novas técnicas no campo da biotecnoloxía  ou  da enxeñaría
xenética, así como novas ramas do coñecemento como a xenómica ou a proteómica, de maneira 
que producen continuas transformacións na sociedade. Estes retos abren, ademáis, novos 
horizontes, froito da colaboración con  outras disciplinas, algo que permite o desenvolvemento 
tecnolóxico actual e que fai da cultura científica unha ferramenta básica na formación integral dun 
indivíduo.

Nesta liña apostamos fortemente pola integración das novas tecnoloxías no  ámbito docente, pero 
sen renunciar á experiencia directa coa natureza, que neste centro se ve potenciada polo 
crecemento, ano tras ano, do noso Xardín Botánico.

Sintetizando, pódese concluír que a materia de Bioloxía achega ao alumnado uns coñecementos 
fundamentais para a súa formación científica, 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 cidadán libre e responsable.
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2. Contribución ao desenvolvemento das
competencias clave da materia de Bioloxía e

Xeoloxía

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía (CMCT)

O método científico vai ser un elemento importante nesta área, polo que traballaremos con aspectos
relacionados coa adquisición de ferramentas que fagan posible o bo desempeño do alumnado na 
materia.

Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:

 Coñecer e empregar os o 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 (CCL)

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:
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 Empregar o vocabulario axeitado, as estruturas lingüísticas e as normas ortográficas 
e gramaticais para elaborar textos escritos e orais.

 Comprender  o  sentido dos textos escritos e orais.

 Manter unha actitude favorable cara á lectura.

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

Competencia dixital (CD)

A sociedade na que vivimos crea a necesidade de traballar de xeito transversal esta competencia. 
Terase que dotar  ao  alumnado de ferramentas para a óptima adquisición de coñecemento en todas 
as áreas e idades.

Para isto, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

 Empregar distintas fontes para a busca de información.

 Empregar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir 
informacións diversas.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

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.
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Competencias sociais e cívicas (CSC)

A influencia que nesta sociedade teñen as investigacións sobre avances científicos é cada día máis  
importante. Pretendemos traballar todos aqueles aspectos que fomentan unha reflexión ante 
situacións de hoxe, que fan posible que o alumnado 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 (SIEE)

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:

1. Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

2. Actuar con responsabilidade social e sentido ético no  traballo.

3. Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

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

Aprender a aprender (CAA)

Esta competencia lévanos a coidar os procesos de aprendizaxe do alumnado e a metodoloxía 
empregada para a óptima adquisición dos contidos de calquera área. Por iso, traballaremos e 
adestraremos cada un dos descritores de forma que aseguremos a consecución de obxectivos 
formulados previamente.

 Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.
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 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.
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3.Obxectivos

Educación secundaria obrigatoria

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 
capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no  respecto 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 o é. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo  o  por calquera  o tra condición  o  
circunstancia persoal  o  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 persoalidade e nas súas relacións
cos demais e resolver pacificamente os conflitos, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo así como os comportamentos sexistas.

e) Desenvolver destrezas básicas no emprego 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 diversos 
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  o  máis  linguas estranxeiras de xeito apropiado.
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j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e dos demais, así 
como o patrimonio artístico e cultural.

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

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
Empregando diversos medios de expresión e representación.

Bacharelato

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, 
madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver 
funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, 
capacitará ao alumnado para acceder á educación superior.

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles 
permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia 
cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos 
humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa.

b) Consolidar unha madureza 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 a galega.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha  o  máis  linguas estranxeiras.

g) Empregar con solvencia e responsabilidade tecnoloxías da información e a comunicación.
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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 a 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 o elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos, coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a 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 fontes de 
formación e enriquecemento cultural.

ñ) Empregar 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.
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4. Concrecións metodolóxicas

Principios metodolóxicos

A metodoloxía empregada será activa e potenciadora da ensinanza constructivista. Resumímola 
nunha serie de principios e pautas:

Exploración dos coñecementos previos que posúe o alumno, mediante cuestionarios escritos, 
coloquios, remuíños de ideas, etc, para a adaptación ás características do alumnado

 Adaptación ás características do alumnado, ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas 
capacidades intelectuais propias da etapa.

Espertar o interese do alumno polo tema obxecto de estudio, relacionándoo coa súa vida real e  
facilitando así a interpretación dos feitos e a exposición das propias vivencias.

Desenvolvemento dos contidos nun marco interactivo: Plantexando interrogantes, ben de forma 
directa ou posteriormente á lectura duna noticia, á realización dunha practica de laboratorio.

 Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando 
estratexias que propicien a individualización con  outras que fomenten a socialización.

Resolvendo ditos interrogantes: mediante  outras actividades de ensinanza- aprendizaxe como por 
exemplo deseño de estratexias, observación sistemática, realización de experimentos, manexo de 
instrumental de laboratorio, recollida de datos e mostras, busca de información bibliográfica  ou  
noutros medios de comunicación; realizadas individualmente  ou  en equipo.

Como en moitos casos é difícil que o alumno chegue ao coñecemento exacto do tema tan só coas 
súas vivencias e proceso investigador, é imprescindible a actuación directa do profesor con 
variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.

Deducindo os conceptos máis  importantes do estudado, e adquirindo unha visión global dos 
mesmos que permita ao alumnado levalos a  outros contextos  ou  realidades.

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 contorno, co fin 
de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dou s sentidos: o desenvolvemento de 
capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá.

Neste senso xogan unha labor importante as actividades de síntese, elaboración e exposición.
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Como complemento poderiamos citar a realización de mapas e esquemas conceptuais, os debates e 
postas en común, confección de carteis coas conclusións, etc.

Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formulando as 
interrelacións entre os contidos da Bioloxía e os de outras disciplinas doutras áreas.

Organización

Aínda que a maioría das actividades programadas polo noso Departamento realizarémolas na aula, 
tamén temos previsto charlas-coloquio, proxeccións de vídeos, saídas didácticas, visitas á 
biblioteca, prácticas de laboratorio,etc

Excepto as charlas e saídas, as demais actividades complementarias non repercuten nos horarios 
doutras asignaturas.

Agrupamento do alumnado.

O uso do procedemento científico supón a posta en práctica de actividades de diversa índole, 
incluíndo aprendizaxe por proxectos:

 Actividades individuais como traballos experimentais, obtención de conclusións, 
resumes, síntese,etc.

 Actividades en pequenos grupos para recollida de datos, elaboración de murais e 
carteis, planificación de traballos, experiencias sinxelas na aula,etc.

 Actividades en gran grupo como saídas para visitas didácticas, debates, postas en 
común…, sen esquecer actividades nas que están implicados  outros grupos e 
docentes, e incluso persoas alleas ó Centro.
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5. Materiais e recursos didácticos

Para  a ensinanza e aprendizaxe das Ciencias Naturais, consideramos necesarios, xunto cos 
recursos tradicionais presentes na aula como encerado, cadernos, textos, etc, o material audiovisual,
material de laboratorio (instrumental de disección, lupas binoculares e microscopios…), modelos 
biolóxicos e anatómicos, láminas didácticas, colección de minerais, rochas e fósiles, obxectos e 
materiais de uso diario e desechable aptos para experiencias sinxelas como construción de terrarios,
modelos de simulación para estudar fenómenos  ou  propiedades dos corpos,etc.

Empregarase material bibliográfico da biblioteca do centro para consulta dos alumnos: dicionarios 
enciclopédicos, libros de divulgación, guías, atlas, libros de texto de diversas editoriais, xornais e 
revistas científicas.

Tamén empeñamos material dixital agrupado hoxe en día na denominación TIC: buscas, guiadas ou
libres, blogues, wikis, liñas de tempo, ferramentas de autor, presentacións interactivas, etc

Libros de texto

 1º curso de ESO:

 Bioloxía e Xeoloxía. Editorial Anaya

 3º curso de ESO:

 Bioloxía e Xeoloxía. Editorial Anaya

 4º curso de ESO

 Bioloxía e Xeoloxía. Editorial Anaya

 Cultura científica:; Editorial Anaya

 1º de bacharelato: 

 Biología y geología. Editorial Oxford

 Cultura científica. Editorial Anaya

 2º de bacharelato

 Bioloxía. Editorial Anaya

 Ciencias de la tierra y del medio ambiente. Editorial Anaya
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6.-Procedementos e instrumentos de avaliación

A avaliación do alumnado basearase en tres elementos básicos do desenvolvemento persoal:

Adquisición de novos aspectos conceptuais

Mellora nos aspectos metodolóxicos

Afondamento na relación da ciencia co entorno máis inmediato, profundizando na análise 
crítica para adoptar comportamentos axeitados.

Empregaranse variados instrumentos de avaliación, axeitados ao alumnado, como:

Ferramentas de avaliación do traballo competencial

Evidencias dos estándares de aprendizaxe

Portfolio de aprendizaxe

Análise de actividades de composición

Análise de actividades de libro aberto

Análise de actividades orais

Rúbricas

Probas obxectivas escritas

Probas obxectivas tipo test con corrección de resposta ao azar

Análise de traballos de investigación e cadernos de laboratorio

Análise de actividades de traballo en grupo e posta en común

Análise de actividades de dramatizacións

Análise de actividades apoiadas polas TIC:  wiki, webquest, buscas do tesouro, liñas de tempo, 
blogues, etc

Dependendo dos instrumentos de avaliación empregados darase un peso a cada un á hora da 
cualificación final, para o que haberá que valorar nos devanditos instrumentos a súa fiabilidade, 
obxectividade, representatividade e a súa adecuación ao contexto do alumnado e grupo a medida 
que se vaia desenvolvendo o curso, tentando sempre a maior adaptación a cada persoa e grupo, e 
permitíndose unha certa flexibilidade de aplicación de distintos instrumentos de avaliación.
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En cada avaliación fixarase o peso que, na cualificación final de cada trimestre e área, terán os 
instrumentos de avaliación empregados para o seguimento das aprendizaxes dos seus estudantes  
baseándose fundamentalmente  nos tres aspectos referidos ao comezo do parágrafo.

Dependo do curso, realizáranse probas obxectivas individuais a nivel de todo o grupo. En primeiro 
de ESO abarcarán unha ou dúas unidades, dependendo  da uniformidade dos contidos (por 
exemplo, e máis axeitado tomar minerais e rochas como conxunto), polo que haberá como máximo 
catro probas por avaliación. Nos outros cursos realizaremos idealmente dúas probas por avaliación,
pero invitamos aos grupos a que sexan partícipes da súa avaliación e acorden, razoadamente, 
aumentar o diminuír o número de probas e os contidos de cada unha, podendo evitar períodos de 
saturación respecto a outras materias. En segundo de Bacharelato farase so unha por avaliación, 
tentando unha adecuación o mellor posible á proba final de Bacharelato, pero corrixida por repasos 
que adecuen mellor a avaliación

Todas e cada unha das devanditas probas deberán ter unha cualificación de cinco puntos sobre dez 
para a promoción do alumnado. A nota resultante neste apartado será a media aritmética dos 
resultados obtidos en cada un. Extraordinariamente poderase realizar a media cunha cualificación 
de 4’5 nunha das probas, ou incluso de catro sobre dez na circunstancia de que o resto dos aspectos
da avaliación sexan superados de xeito amplo.

Xunto coas probas de avaliación individuais, serán obxecto de avaliación para obter a cualificación 
final o traballo diario do alumnado na aula, así como os traballos e tarefas individuais ou grupais 
que serán entregados nunha data establecida con anterioridade. 

A cualificación final de cada trimestre calcularase cunha media ponderada atendendo aos seguintes 
criterios:

• Nos cursos da ESO (1º, 3º e 4º) e 1º de Bacharelato o 65% da cualificación se corresponderá
coa media aritmética das probas obxectivas individuais; o traballo diario terá un peso do 25% e os 
materiais elaborados polo alumnado (portfolio, entradas en blogues, etc.) o 10% restante.

• No curso de 2º de bacharelato as probas obxectivas terán un peso do 85% da cualificación 
da avaliación, facendo unha media aritmética de cada unha das probas. O 15% restante se 
corresponderá coa avaliación diaria, incluíndo entrega de tarefas e traballos individuais ou grupais.

Establécese como norma que cada unha das probas ou tarefas avaliables deben ter unha 
cualificación mínima de 5 sobre 10 para poder superar a avaliación. A nota de cada proba, así como
a cualificación final seguirán os seguintes criterios de redondeo:

• Usarase a primeira cifra decimal para realizar o redondeo.

• Se a primeira cifra decimal é igual ou superior a 5, a cualificación será a do número enteiro 
inmediatamente superior.

• Se a primeira cifra decimal é inferior a 5, a cualificación será a do número enteiro.

16



A constatación dalguna trampa ou retraso na data de entrega nalgún dos instrumentos empregados 
para a avaliación conlevará unha cualificación inmediata de cero puntos sobre dez na devandita 
proba.

En caso de avaliación negativa, hai mecanismos de recuperación dos aspectos non superados. No 
caso dos materiais elaborados polos alumnos recuperarase a cualificación negativa no momento da 
entrega deses materiais completos e avaliados positivamente. A superación dos rexistros diarios na 
seguinte avaliación recuperará a inmediatamente anterior. Proporase unha repetición das probas 
obxetivas escritas, que deberán ser cualificadas polo menos con cinco sobre dez puntos para obter a
consideración de contido suficientemente superado. Estas probas poden ser realizadas polo 
conxunto do grupo, servindo como reforzo aos alumnos xa aprobados no seu momento.

Tamén neste aspecto invitamos aos grupos a que sexan partícipes da súa avaliación e acorden, 
razoadamente, aumentar o número de probas ata conseguir unha avaliación positiva. A 
cualificación numérica será sempre de cinco puntos, pero no balance final do curso teranse en 
conta cualificacións superiores.

Ao rematar o curso, farase un balance total da consecución dos obxectivos e do desenvolvemento 
das competencias básicas para emitir unha cualificación axeitada e individualizada de cada alumno 
e alumna. Todas e cada unha das avaliacións parciais deberán estar cualificadas positivamente ou 
recuperadas no seu caso. Todas as cualificacións de cada aspecto trataranse en común, incluíndo as 
recuperacións, facendo media aritmética de todas elas dentro de cada apartado, aínda que podendo  
desbotar as máis afastadas da tendencia xeral. No caso de proxectos realizados cunha duración 
superior á dunha avaliación, cualificarase na nota final, reservando para estes casos un 10%. A 
porcentaxe do resto dos aspectos será como xa foi sinalado anteriormente (cara o seu intervalo 
menor no caso da existencia dun proxecto), así como as normas de redondeo.

A non consecución dunha cualificación global de cinco sobre dez implica unha avaliación negativa.
En segundo de Bacharelato poderase realizar unha proba final de recuperación co total de contidos 
do curso. No resto dos cursos esa proba global con todos os contidos realizarase no mes de 
setembro, e deberá ser cualificada con cinco puntos de dez para obter unha cualificación positiva
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7. Programacións didácticas

BIOLOXÍA 2º BACHARELATO

 Obxectivos xerais

 Descritores

 Secuenciación de contidos

 Mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva

 Programación de aula (Inclúe temporalización)

1. OBXECTIVOS XERAIS

O ensino da Bioloxía no bacharelato terá como finalidade o desenvolvemento das seguintes 
capacidades:

1. Coñecer os principais conceptos da Bioloxía e a súa articulación en leis, teorías e modelos, 
apreciando  o  papel que estes desempeñan non  coñecemento e tempo na Bioloxía como ciencia e 
a influencia do contexto histórico, percibindo  o  traballo científico como unha actividade en 
constante construción. Comprender que  o  desenvolvemento da Bioloxía supón un proceso 
cambiante e dinámico, mostrando unha actitude flexible e aberta fronte ás diversas opinións pero, 
ao propio tempo, combatendo os prexuízos tais como  o  determinismo biolóxico por razón de sexo
o  de raza.

2. Comprender a natureza da Bioloxía e  o  seus avances e limitacións, asi como as súas complexas 
interaccións coa tecnoloxía e a sociedade. Valorar as aplicacións de coñecementos da Bioloxía 
como  o  xenoma humano, a biotecnoloxía, ferramentas como a enxeñaría xenética, a técnica da 
PCR, etc. e a necesidade de traballar para lograr unha mellora nas condicións de vida actuais.

3. Valorar a información procedente de diferentes fontes, incluídas as tecnoloxías da información e 
da comunicación, para formarse unha opinión propia dos problemas da sociedade e que lle permita 
ao alumnado expresarse criticamente sobre problemas actuais relacionados coa Bioloxía, como a 
saúde e  o  contorno, a biotecnoloxía, etc. Será preciso ter en conta as diferentes repercusións das 
tecnoloxías nas mulleres e nos homes e  o  androcentrismo presente en moitas investigacións, 
particularmente nas médicas.

4.  Empregar  con  autonomía  algunhas  da  estratexias  características  da  investigación científica 
(formular e contrastar hipóteses, planificar deseños experimentais, etc.) e os procedementos 
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propios da Bioloxía para realizar pequenas investigacións e, en xeral, explorar situacións e 
fenómenos descoñecidos.

5. Coñecer as características químicas e propiedades das moléculas básicas que configuran a 
estrutura celular para comprender a súa función nos procesos biolóxicos.

6. Interpretar a célula como a unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos. coñecer os 
diferentes modelos de organización e a complexidade das funcións celulares.

7. Comprender as leis e mecanismos moleculares e celulares da herdanza, interpretar os 
descubrimentos máis  recentes sobre  o  xenoma humano e as súas aplicacións na biotecnoloxia, 
valorando a súas implicacións éticas, sociais, económicas e politicas e de xénero.

8. Analizar  as características dos microorganismos, a súa intervención en numerosos procesos 
naturais e industriais e as súas aplicacións na o aboración de moitos produtos industriais. coñecer a 
orixe infecciosa dalgúnhas enfermidades provocadas por  microorganismos e os principais 
mecanismos de resposta inmunitaria.

2.SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS

Busca, selección e tratamento de información relevante para  o  coñecemento da Bioloxía, 
Empregando diferentes recursos: visuais, bibliográficos, deseños experimentais coa terminoloxía 
axeitada. Achegas de homes e mulleres ao longo da historia.

Emprego das tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta que axude á 
interpretación de conceptos, na obtención e tratamento de datos, na procura de información.

Participación en debates e traballos en equipo, revisando e contrastando as ideas propias, 
argumentando e empregando  o  vocabulario especifico.

Lectura, análise e comentario de textos e libros científicos sinxelos que permitan comprender as 
cuestións tratadas e afondar nelas.

Elaboración de informes sobre situacións problemáticas non  eido da saúde  o  da biotecnoloxia que
permitan coñecer as limitacións da tecnociencia e os problemas derivados do seu uso inaxeitado, 
fomentando a autonomía e a capacidade de emitir xuizos críticos.

A base molecular e fisicoquímica da vida.

  Da   Bioloxía descritiva á moderna Bioloxía molecular experimental. A importancia das 
teorías e modelos como marco de referencia da investigación. Retos e liñas de investigación
da Bioloxía moderna.
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  Os compoñentes químicos da célula e a importancia dos enlaces químicos na materia viva. 
Tipos, estrutura, propiedades e funcións.

  Bioelementos e oligoelementos.

  Moléculas e ións inorgánicos: auga e sales minerais.

  Fisicoquímica das dispersións acuosas. Difusión, ósmose e diálise.

  Moléculas orgánicas.

 Exploración e investigación experimental dalgunhas características dos compoñentes 
químicos fundamentais dos seres vivos.

Morfoloxía, estrutura e funcións celulares.

 A célula: unidade de estrutura e función. A teoría celular.

  A célula como sistema complexo integrado. Aproximación práctica a diferentes métodos de
estudo da célula.

 Morfoloxía  celular.  Modelos  de  organización  en  procariotas  e  eucariotas. Células 
animais e vexetais.

  Estudo das funcións celulares e das estruturas onde se desenvolven.  o  ciclo celular.

 A división celular. A mitose en células animais e vexetais.

 As membranas e a súa función nos intercambios celulares.

 Introdución ao metabolismo. Biocatalizadores. Catabolismo e anabolismo.

 A respiración celular, significado biolóxico. Aplicacións das fermentacións.

 A fotosíntese, un proceso de síntese de macromoléculas. Fases, estruturas celulares 
implicadas e resultados. A quimiosíntese.

 Planificación e realización de investigacións  o  estudos prácticos sobre problemas 
relacionados coas funcións celulares.

A herdanza. Xenética molecular.

 A xenética clásica. Achegas de Mendel ao estudo da herdanza.

20



 A meiose. A súa necesidade biolóxica na reprodución sexual. Importancia na evolución dos 
seres vivos.

 A teoría  cromosómica  da herdanza.

 A herdanza do sexo. Herdanza ligada ao sexo. Xenética humana.

 A xenética molecular  o  química da herdanza. Identificación do ADN como portador da 
información xenética. Concepto de xene.

 Código xenético, as súas características, probas experimentais en que se basea. Transcrición
e tradución xenética en procariotas e eucariotas.

 A enxeñaria xenética. Organismos modificados xeneticamente.

 A xenómica e a proteómica.

 Alteracións na información xenética: as mutacións. Tipos. Os axentes mutaxénicos. 
Mutacións e cancro.

 Implicacións da mutacións na evolución e aparición de novas especies.

 Repercusións sociais e valoracións éticas da manipulación xenética.

 O mundo dos microorganismos e as súas aplicacións.

 A diversidade dos microorganismos. As súas formas de vida. Bacterias e virus.

 Interaccións con  o tros seres vivos. A intervención dos microorganismos nos ciclos 
bioxeoquímicos.

 Os microorganismos e as enfermidades infecciosas.

 Emprego dos microorganismos nos procesos industriais: agricultura,farmacia, 
sanidade,alimentación e mellora do medio natural. Importancia social e económica.

A inmunidade e as súas aplicacións.

 Concepto de inmunidade. Tipos de resposta inmunitaria: inespecífica e adaptativa  o  
específica.  o  sistema inmunitario.

 As defensas internas inespecíficas.

 Concepto de antíxeno. A inmunidade adaptativa  o  específica: celular e humoral. Clases de 
células implicadas. Memoria inmunolóxica. Enxeñaría xenética.
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 Os anticorpos. Estrutura e función. A súa forma de acción.

  A inmunidade natural e adquirida  o  artificial. Soros e vacinas.

  Disfuncións e deficiencias do sistema inmunitario.

 Transplante de órganos. Reflexións éticas sobre a doazón de órganos.

3. DESCRITORES

Competencia Indicadores Descritores

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

Coidado do ámbito natural e dos 
seres vivos

-  Interactuar co ámbito natural de xeito 
respectuoso.

-  Comprometerse co uso 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 coidado saudable deste.

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 do elementos matemáticos -  Coñecer e utilizar os o 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.
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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.

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 o elementos de comunicación 
non verbal,  o  en diferentes rexistros, nas 
diversas situacións comunicativas.

Comunicación n o tras linguas

-  Entender o contexto sociocultural da 
lingua, así como a súa historia para un 
mellor uso desta.

-  Manter conversacións n o tras 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  o  de 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 facer publicidade de 
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.
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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.

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 desde 
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 a 
participación activa 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  o  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.
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Liderado

-  Xestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos.

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

-  Darlle prioridade á consecución de 
obxectivos de grupo sobre intereses 
persoais.

Creatividade

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

-  Configurar unha visión de futuro realista 
e ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades no ámbito que  o 
tros non aprecian.

Emprendemento

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

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar  o  
promover accións novas.

-  Asumir riscos no desenvolvemento das 
tarefas  o  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.
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4 PROGRAMACIÓN DE AULA

Unidade 1. A base molecular e fisicoquímica da vida

Contidos

 A organización da materia: elementos e átomos.

 Os bioelementos primarios, secundarios e oligoelementos.

 Os átomos únense para formar moléculas e compostos. Os enlaces químicos.

 A auga nos seres vivos.

 Propiedades da auga.

 Os sales minerais e a súa importancia biolóxica.

 Funcións de regulación dos sais minerais.

 As moléculas dos seres vivos.

 O carbono como principal compoñente das moléculas orgánicas.

 Grupos funcionais.

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de  dúas semanas, que inclúen o seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.
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 Explicar o concepto de pH e describir as características do medio celular.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

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 corpo humano.

-  As biomoléculas.

-  Clasificación das 
biomoléculas.

-  Os grupos funcionais.

-  Estrutura, propiedades 
fisicoquímicas e funcións 
biolóxicas da auga e dos sais 
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.

1.  Identificar os o elementos 
químicos e os tipos de compostos que
formanos 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 o elemento químico básico na 
constitución dos seres vivos.

CMCT,

CAA

2. Recoñecer a unidade química dos 
compostos básicos dos organismos 
vivos, a diversidade que poden 
alcanzar as moléculas dos polímeiros 
biolóxicos, cais son os seus perpiaños
estruturais  o  monómeros, e clasificar
os distintos principios inmediatos.

2.1. Define os conceptos de principio 
inmediato e de monómeiros 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

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
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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.

SIEE,

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.

CEC

Unidade 2 . Glícidos. As moléculas como fonte de enerxía

Contidos

 Os compoñentes químicos da célula. Tipos, estrutura, propiedades e funcións.

 Estrutura química e funcións que desempeñan os glícidos.

 Propiedades fisicoquímicas e isomería dos monosacáridos.

 Estruturas cíclicas dos monosacáridos. Proxeccións de Haworth.

 Os disacáridos máis comúns: maltosa, lactosa e sacarosa. O enlace O- glicosídico.

 Polisacáridos de reserva: amidón e glicóxeno.

 Polisacáridos estruturais: celulosa e quitina.

 Heteropolisacáridos: pectinas, hemicelulosas, gomas e ágar-ágar

 Glícidos asociados a outro tipo de moléculas. Peptidoglicanos, glicosaminglicanos, 
heterósidos,e glicolípidos.

 As glicoproteínas como receptores de membrana.

 Grupos funcionais.

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen o seu  
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Identificar cal é a natureza química dos glícidos, tendo en conta os monómeros que os 
compoñen.

28



  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 de outros compostos cuxa composición é mixta 
como os peptidoglicanos  o  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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de 

aprendizaxe avaliables
CC

-  Os glícidos

-  Características xerais.

-  Clasificación xeral de glícidos.

-  Estrutura e función.

-  Fórmulasdos glícidos atendendo 
ao número de átomos de C e ao seu 
grupo funcional.

-  Os monosacáridos

-  Estrutura, composición química, 
propiedades e funcións.

-  Fórmulasdos monosacáridos máis
importantes.

-  Os principais derivados dos 
monosacáridos.

-  Localización dos carbonos 
asimétricos e cálculo do número 
deis que pode presentar cada 
molécula.

-  Conversión da representación de 
Fischer á cíclica dun monosacárido.

-  O enlaceO-glicosídico

-  Comparación dostipos de enlaces 
que se producen entre os 
monosacáridos para formar os 
disacáridos.

-  Os disacáridos

-  Nomenclatura e principais 
disacáridos.

-  Relación da presenza dun  ou   
outro tipo de enlace  O-glicosídico 

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 enantiómeiros e os 
epímeiros 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 enlaceO-glicosídico e 
enumerar as funcións dos principais
disacáridos.

3.1.  Distingue os diferentes tipos de 
enlaceO-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 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
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co poder redutor dos disacáridos.

-  Fórmulas dos disacáridos máis  
importantes.

-  Os polisacáridos

-  Clasificación e funcións.

-  A estrutura dos principais 
polisacáridos.

  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

Unidade 3: Lípidos. Moléculas diversas e complexas

Contidos

 Concepto e clasificación dos lípidos

 Estrutura, tipos e propiedades fisicoquímicas dos ácidos graxos.

 Acilglicéridos e ceras.

 Lípidos complexos

 Terpenos

 Esteroides

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúe o seu desenvolvemento e
a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.
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 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

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.

- Lípidos con  o tras funcións:
terpenos, esteroides e 
prostaglandinas

-  Análise da relación entre os 
terpenos e as vitaminas.

-  A relación entre o colesterol
e as enfermidades 
cardiovasculares.

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  o  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

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
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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

Unidade 4: Proteínas. Moléculas estruturais e reguladoras

Contidos

 Estrutura e clasificación das proteínas

 Propiedades fisicoquímicas e isomería dos aminoácidos.

 O enlace peptídico. Péptidos, polipéptidos e proteínas.

 Niveis estruturais das proteínas. Estruturas primaria, secundaria, terciaria e cuaternaria.

 Holoproteínas. Proteínas fibrosas e proteínas globulares.

 Heteroproteínas. Cromoproteínas, núcleoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas e 
lipoproteínas.

 Propiedades das proteínas. Solubilidade, especificidade, desnaturalización e capacidade 
amortiguadora.

 Principais  funcións  das  proteinas:  estrutural,  reserva,  transporte,  contráctil, enzimática, 
hormonal e defensiva.

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será  dunha semana, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer a estrutura molecular dos aminoácidos, as súas propiedades e os grupos en que se 
dividen.
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 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

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.

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

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

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.

SIEP,

CCL,

CAA

9.1. Utiliza técnicas e códigos para 
representar moléculas e valora a súa correcta 
representación.

CCEC

Unidade 5: Biocatalizadores

Contidos

 Función xeral e importancia dos biocatalizadores.

 Composición química e propiedades dos enzimas. Especificidade.
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 Conceptos de cofactor e coenzima.

 Mecanismo de acción da catálise enzimática. Cinética enzimática.

 Factores que regulan a actividade enzimática.

 Inhibidores dos enzimas.

 Enzimas alostéricos.

 Clasificación dos enzimas.

 As vitaminas. Propiedades e importancia biolóxica.

 Clasificación das vitaminas.

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúe o seu desenvolvemento e
a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer a natureza dos enzimas

 Comprender o mecanismo de acción enzimática, e a cinética das reaccións enzimáticas

 Entender a regulación enzimática fronte a diversos factores como a concentración do 
substrato, a temperatura, o pH, os inhibidores 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

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave.

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de 

aprendizaxe avaliables
CC

-  Os enzimas

-Características e mecanismos
de acción dos enzimas.

-  A formación do complexo 
enzima-substrato.

-  Cinética enzimática

-  Regulación da actividade 
enzimática.

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 comprender 
a súa relación cos mecanismos de 
regulación.

5.1.  Expón o concepto de inhibidor, os tipos 
de inhibición, os mecanismos de acción e de 
regulación dos enzimas alostéricos e as 
características específicas destes.

CCL

CMCT
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-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.

6.  Coñecer a existencia dos 
cofactores  o  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, 
describindoa súa execucióne 
interpretandoos 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, describindo as súas 
observacións e interpretando os seus 
resultados.

SIEP,

CCL,

CAA

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

Unidade 6: Nucleótidos e ácidos nucleicos

Contidos

 Composición química dos ácidos nucleicos: nucleósidos e nucleótidos.

 Papel dos nucleótidos nas células.

 Os nucleótidos únense  para  formar  ácidos nucleicos.

 Estrutura do ARN

 Tipos de ARN

 Estrutura do ADN.

 Empaquetamento do ADN: das moléculas aos orgánulos.

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.
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Obxectivos

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

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.

-  Complementariedade de bases 
dos nucleótidos nas cadeas de ADN.

-  O ARN

-  Estrutura e composición.

-  A estrutura secundaria do ARNt.

1.  Recoñecer os nucleótidos 
como monómeiros 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 cais 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
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-  Derivados dos nucleótidos de 
interese biolóxico: ATP, NAD+ e 
AMPc.

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,
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 
súaexecución 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

Unidade 7: A célula: unidade de estrutura e función

Contidos

 A teoría celular na historia da ciencia.

 A influencia do progreso técnico non  avance dos modelos teóricos.

 Aproximación práctica a diferentes métodos de estudo da célula.

 Observación de células ao microscopio óptico e interpretación das observacións e de 
fotografias ao microscopio electrónico.

 Morfoloxia celular.

 Modelos de organización en procariotas e eucariotas. Células animais e vexetais.

 Estrutura e función dos orgánulos non membranosos.

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.
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Obxectivos

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  A historia da bioloxía celular

-  A teoría celular.

-  O microscopio e  o tros 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).

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 e Caxal 
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 e Caxal á xeralización 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 o 
ectrónico–, identificando os seus 
orgánulos e describindo a función que 
desempeñen.

CMCT,

CCL

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 coma material básico de 
laboratorio, argumentando o proceso 
experimental seguido, describindo as 
súas observacións e interpretando os 
seus resultados.

CSIEE,

CCL,

CAA
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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

Unidade 8: A célula  como un sistema  complexo  integrado

Contidos

 Membranas: Composición e estrutura.

 Trasporte pasivo e activo.

 Endocitose e exocitose.

 Glicocalix. Estruturas especiais

 Receptores e comunicación célula.

 Citoplasma: Citosol, Inclusións citoplasmáticas.

 Orgánulos non membranosos

 Citoesqueleto: microfilamentos, filamentos intermedios e microtúbulos.

 Centriolos, centrosoma, cilios e flaxelos.

 Orgánulos membranosos: Reticulo endoplasmático (RER e REL), Golxi, lisosomas, 
peroxisomas, vacúolos, mitocondrias, cloroplastos e  o  seu papel evolutivo conxunto.

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de  dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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. 
Coñecer o citoplasma celular e os distintos o elementos que se encontran nel, así como 
aestrutura e a función do citoesqueleto e as clases de filamentos que o integran.
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 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 
Golxi, comprendendo a súa estrutura, funcións e tipos.

 Identificar  o tros orgánulos non enerxéticos do sistema de endomembranas, como os 
lisosomas, os peroxisomas e os vacúolos, comprendendo a súa estrutura e función.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  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.-  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 o ectrónicas de 
células.

-  O aparato de Golxi

-  Identificación do aparato de 
Golxi en microfotografías o 
ectrónicas de células.

-  Os lisosomas, os peroxisomas e 
os vacúolos

1.  Describir a estrutura, a 
composición química e a función da 
membrana plasmática.

1.1. Comenta as diferenzas e as 
similitudes dos modelos de membrana 
plasmática propostos por Danielli & 
Davson e Sinxer & Nicholson, indicando 
as súas moléculas constitutivas e a 
disposición que estas adoptan, e explica a 
composición química e a función do 
glicocálix.

CMCT,

CCL,

CAA

2.  Explicar os distintos tipos de 
transporte a través das membranas 
celulares.

2.1. 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

3.  Comentar os tipos básicos de 
unións intercelulares.

3.1.  Sinala a forma e as características dos
distintos tipos de unións intercelulares.

CMCT,

CCL,

CAA

4.  Coñecer a estrutura, a 
composición química e a función dos
diferentes tipos de paredes celulares.

4.1.  Detalla a estrutura e a composición 
química da parede celular das plantas, dos 
fungos e das bacterias.

CMCT,

CCL,

CAA,

CCEC

5.  Desenvolver o concepto de 
hialoplasma e a natureza do 
citoesqueleto.

5.1. Explica as características e misións do
hialoplasma, citando as funcións e os o 
elementos compoñentes do citoesqueleto.

CCL,

CMCT

6.  Detallar a composición química e
explicar a estrutura e as misións dos 
orgánulos e das estruturas non 
membranosas da célula.

6.1. Sinala a composición química, a 
estrutura e a función dos ribosomas, os 
centríolos, os cilios, os flaxelos e as 
inclusións.

CCL,

CMCT,

CAA
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-  Identificación dos peroxisomas 
e os vacúolos en microfotografías 
o ectrónicas de células.

7.  Enumerar e describir a estrutura e
a función de cada unha das 
estruturas e orgánulos que constitúen
o sistema de endomembranas da 
célula.

7.1. Describe a orixe, a morfoloxía e as 
funcións do retículo endoplasmático e do 
aparato de Golxi.

CCL,

CMCT,

CAA

7.2. Describe a orixe, a morfoloxía, os 
tipos e as funcións dos lisosomas, os 
peroxisomas e os vacúolos.

CCL,

CMCT,

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 como 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 na realización de creacións 
propias.

19.1. Utiliza técnicas e códigos para 
representar moléculas e valora a súa 
correcta representación.

CCEC

Unidade 9: O ciclo celular

Contidos

 O núcleo: membrana nuclear, núcleoplasma, nucléolo.

 A cromatina e os cromosomas: d o s estados morfolóxicos da mesma substancia.

 O ciclo celular. Períodos e regulación.

 O suicidio celular: apoptose.

 A división  celular.

 A mitose. As súas fases.

 Citocinese en animais e vexetais.

 A meiose. As súas fases. A súa necesidade biolóxica na reprodución sexual.

 Vantaxes da reprodución sexual e importancia na evolución dos seres vivos
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Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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 celular, así como con algúns 
procesos patolóxicos como o cancro.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

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 

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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meiose.

- A regulación do ciclo celular. A 
apoptose

- 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

Unidade 10: Introdución ao metabolismo: catabolismo e anabolismo

Contidos

 Os seres vivos necesitan enerxía: os nutríentes como fontes de enerxía.

 Concepto de metabolismo. Vías metabólicas.

 Transferencia de enerxía: transferencia do electróns, reaccións oxidación- redución, 
fosforilacións- desfosforilacións. Tipos de fosforilación.

 O papel dos enzimas non  metabolismo.

 Degradación da materia orgánica: rutas catabólicas dos glícidos.

 Glicólise.

 Respiración aerobia: ciclo de Krebs, cadea de transporte do electróns.

 Fermentacións e as  súas aplicacións.

 Sintese de materia orgánica: Rutas anabólicas dos glicidos:

 Gliconeoxénese.

 Rutas metabólicas dos lipidos.

 Rutas metabólicas das proteinas
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Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de t5res semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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 do ectróns 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 do 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  o tras rutas metabólicas como a β-oxidación.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

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.

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 do ectróns, 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 o ectróns; 
e explica cada unha das etapas da 
glicólise.

CMCT,

CCL,

CAA
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- 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 
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 do ectróns e 
fosforilación oxidativa.

- Rendemento enerxético da 
respiración aerobia.

- Representación das fases da 
respiración celular.

- Representación das etapas do 
ciclo de Krebs.

- Representación esquemática do 
transporte do ectróns e da 
fosforilación oxidativa.

- Formulación da ecuación xeral 
da respiración celular e o balance 
enerxético.

-  o tras rutas catabólicas

- A oxidación dos ácidos graxos.

- Glicoxenólise.

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  o tros 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 do ectróns 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 do 
ectróns, o papel do osíxeno e a síntese de
ATP.

CMCT,

CCL,

CAA

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 na 
realización de creacións propias.

10.1. Utiliza técnicas e códigos para 
representar moléculas e valora a súa 
correcta representación.

CCEC
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Unidade 11: A fotosíntese, proceso de síntese de macromoléculas

Contidos

 Fotosintese. Definición e lugar onde se realiza.

 Cloroplastos e a súa ultraestrutura: tilacoides, fotosistemas.

 Os pigmentos fotosintéticos.

 Fases da fotosintese: luminica e ciclo de Calvin.

  Outros modelos de fixación do CO2

 Factores que controlan a fotosintese.

 Quimiosintese.

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de  dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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 do electróns non 
cíclico e cíclico, e a fotofosforilación; coñecer o seu balance enerxético e a súa localización 
celular.

 Explicar a fase escura da fotosíntese  o  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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Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

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 do ectróns. A 
fotofosforilación

- O funcionamento dun fotosistema.

- O fluxo o ectrónico 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.

- A quimiosíntese

- Representación esquemática do 
proceso xeral da quimiosíntese.

- A clasificación de organismos 
quimiosintéticos.

- Formulación das reaccións dalgúns
procesos quimiosintéticos.

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, cais 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 do 
ectróns 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 deben 
proceder da fase lumínica.

CCL,

CMCT,

CAA

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 

6.1. 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. 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

Unidade 12: Xenética mendeliana

Contidos

 Os experimentos de Mendel

 Herdanza dun só carácter

 Terminoloxía xenética actúal

 Herdanza de d o s caracteres independentes

 Retrocruzamento  o  cruzamento de proba

 Ampliación da xenética mendeliana

 Teoría cromosómica da herdanza

 Herdanza mendeliana na especie humana

 Determinación do sexo

 Herdanza ligada ao sexo

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de semana e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer os conceptos xerais de xenética mendeliana.

 Explicar as leis de Mendel.
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 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

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 pas o  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 de 
diferentes tipos de cruzamentos en 
relación coa herdanza ligada ao 
sexo.

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. O abora esquemas das distintas 
posibilidades de determinación do sexo.

CMCT,

CAA
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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

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

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

Unidade 13: Expresión da información xenética

Contidos

 Natureza do material xenético

 Fluxo da información xenética

 Procariotas

 Eucariotas

 O código xenético

 Transcrición  e maduración

 Tradución

 Diferenzas procariotas/eucariotas

 Regulación da expresión xénica

 Procariotas
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 Eucariotas

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de  dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

- Evidencias do ADN como 
portador da información 
xenética

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, cais son 
as súas funcións, como flúe a información
xenética no seo da célula.

CCL,

CMCT,

CAA
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- 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

- Representación gráfica da 
replicación continua e 
descontinua.

- A transcrición

- As fases da transcrición.

- O código xenético: 
características

- Representacións do código 
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.

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

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 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 coma material básico de 
laboratorio, argumentando o proceso 
experimental seguido, describindo as súas
observacións e interpretando os seus 
resultados.

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

Unidade 14: Xenética molecular

Contidos

 Replicación do ADN

 Procariotas

 Eucariotas

 Mutacións

 Reparación do ADN

 Alteracións e reordenacións de xenes

 Mutacións e evolución

 Mutacións  e cancro

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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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Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- As mutacións. Os mecanismos 
de reparación do ADN. As 
mutacións e a evolución

- O aboración 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.

-  o tras fontes de variabilidade 
xenética.

- As probas da evolución

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

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
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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

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

Unidade 15: Biotecnoloxía do ADN

Contidos

 Concepto de biotecnoloxía. Dos procedementos biotecnolóxicos tradicionais a moderna 
enxeñería xenética.

 Tecnoloxía do ADN recombinante

 Construción dun ADN recombinante

 Clonación do ADN. Aplicacións

 Amplificación do ADN: PCR

 Organismos modificados xeneticamente

 Aplicacións da Biotecnoloxía a agricultura, a gandería e aalimentación: osallímentos 
transxénicos

 Aplicacións da BiotecnoloxIa a industria farmacéutica. Empregación de “factorías 
celulares” para producir proteínas de interés.

 Aplicacións da Biotecnoloxía a medicina. Diagnóstico. Terapias. Fabricación de 
biomateriais.

 Aplicacións da biotecnoloxía na mellora do medio
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 Aspectos bioéticos da investigación biotecnolóxica

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

- Os procesos biolóxicos tradicionais 
e as novas biotecnoloxías

- A evolución da biotecnoloxía.

- A formación dos anticorpos 
monoclonais.

- O funcionamento 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 secuenciación dun xenoma.

- As aplicacións da biotecnoloxía

- Aspectos éticos e sociais da 
biotecnoloxía.

- Repercusións sociais e valoracións 
éticas da biotecnoloxía

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

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
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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 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

Unidade 16: Microorganismos e as súas aplicacións

Contidos

 Estudo da diversidade de microorganismos e das súas formas de vida.

 Bacterias e virus.

  Outros microorganismos patóxenos

 Interaccións con  outros seres vivos. Intervención dos microorganismos nos ciclos 
bioxeoquímicos.

 Os microorganismos e as enfermidades infecciosas.

 Introdución experimental aos métodos de estudo e cultivo dos microorganismos.

 Importancia social  e económica do emprego e manipulación dos microorganismos nos 
diferentes ámbitos.
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Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de  dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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 cais 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- Os virus

- A organización dos virus.

- Clasificación.

- Ciclos de multiplicación.

-  o tras formas acelulares: plásmidos,
viroides e prións

- Os microorganismos do reino 
moneras: as eubacterias e as 
arqueobacterias

- Observación ao microscopio o 
ectrónico de diferentes bacterias.

- Representación de distintas formas 
bacterianas.

- Diferenzas entre a estrutura dun 
virus e dunha bacteria.

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
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- 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 ecosistemas

- Os microorganismos como axentes 
causantes de enfermidades infecciosas

- As medidas preventivas  o  
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.

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

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 na realización 
de creacións propias.

11.1. Utiliza técnicas e códigos 
para representar moléculas e 
valora a súa correcta 
representación.

CCEC
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Unidade 17: Compoñentes e funcionamento do sistema inmunitario

Contidos

 Introdución.  o  concepto actúal de inmunidade.  o  corpo humano como ecosistema en 
equilibrio.

 O Sistema inmunitario.

 Tipos de resposta inmunitaria: especIfica e inespecIfica.

 As defensas internas inespecIficas.

 A inmunidade específica. características e tipos: celular e humoral. Células responsables.

 Concepto de antíxeno e de anticorpo. Estrutura e función dos anticorpos. Formas de acción.

 Mecanismo de acción da resposta inmunitaria. A memoria inmunolóxica

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de  dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

- Os mecanismos defensivos do 
organismo

- A composición do sistema 

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
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inmunitario

- Os órganos e tecidos linfoides.

- As células inmunocompetentes.

- 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

- A resposta inmune específica: a 
resposta celular e a resposta humoral

- Representación, gráfica da resposta 
inmune específica: humoral e celular.

2. Analizar a composición do 
sistema inmunitario.

2.1. Describe as células do sistema 
inmunitario, as relacións existentes entre 
o as, 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 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

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

Unidade 19: Aplicacións e alteracións do sistema inmunitario

Contidos

 Introdución. Soros e vacinas. A súa importancia na loita contra as enfermidades infecciosas

 Anticorpos monoclonais e enxeñeria xenética.

 Disfuncións e deficiencias do sistema inmunitario.

 Alerxias e inmunodeficiencias.
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 A SIDA e os seus efectos non  sistema inmunitario.

 Transplante de órganos e os problemas de rexeitamento. Reflexión ética sobre a doazón de 
órganos. Sistema inmunitario e cancro

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

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 inmunodeficiencias: a sida

- A estrutura do virus da sida.

- A reacción de hipersensibilidade: as 
alerxias

- As distintas etapas dunha reacción 
alérxica.

- Os transplantes e o sistema 
inmunitario

- Compatibilidade e 
incompatibilidade entre os grupos 

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 o as 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 cais son 
as células diana do VIH e os síntomas 
que presentan as persoas que se ven 
afectadas pola sida.

CMCT,

CCL,

CAA
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sanguíneos.

- O cancro e o sistema inmunitario

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 no 
rexeitamento.

5.1. Explica como actúa o sistema 
inmunolóxico no transplante de 
órganos, e indica que hai que ter 
presente para que unha transfusión 
sexa compatible.

CMCT,

CCL

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

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
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CULTURA CIENTÍFICA 1º BACHARELATO

1.Obxectivos xerais

2.Secuenciación de contidos

3.Descritores

4.Minimos exixibles para a obtención dunha avaliación positiva

5.Programación de aula. (inclúe temporalización)

1.OBXECTIVOS XERAIS

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  o  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 n o tros 
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  o  consecuencias a partir de climogramas, índices de contaminación...

12. Reflexionar sobre como manter o estado de benestar utilizando  o tras 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.
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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.

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.

2.SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS

Unidade 0: A ciencia e a sociedade

O traballo científico

A aplicación perversa da ciencia

Definición e tipos de fraudes científicos

Unidade 1: A Terra

A investigación científica da Terra

Estructura da Terra

Teorías sobre o interior da Terra

A tectónica de placas

As probas da tectónica de placas

Unidade 2: A orixe da vida e a evolución

A orixe da vida

A evolución: do fixismo ó evolucionismo

A evolución. As teorías evolucionistas
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A teoría sintética da evolución

Críticas á teoría sintética

As probas da evolución

Unidade 3: Orixe e evolución da humanidade

Teorías sobre a orixe da humanidade

Os primates

Do primate ó homínido

Os primeiros homínidos

Os primeiros humanos. A humanización

A orixe dos humanos actuais

Unidade 4: A revolución xenética

A historia da xenética

Niveis de organización xenética

O significado da información xenética

Unidade 5: A inxeniería xenética

A inxeniería xenética e sus aplicacións

A reproducción asistida

A clonación

As células nai

Repercusións sociais das aplicacións da xenética

Unidade 6: A medicina e a saúde

Evolución histórica

Técnicas de diagnóstico
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A saúde

Saúde pública e medicina preventiva

A relación médico paciente

O uso racional dos medicamentos

Unidade 7: A investigación médico farmacéutica

A investigación médico farmacéutica

As patentes

Os trasplantes

As alternativas á medicina científica

Unidade 8: A aldea global

Información e coñecemento

O ordenador: historia e evolución

Dispositivos de almacenamento da información

Tecnoloxía analóxica e dixital

A sociedade da información

As infraestructuras da sociedade da información

Tecnoloxía LED

Evolución tecnolóxica e consumo

Unidade 9: Internet

Internet e a sociedade

As repercusións de internet

Privacidade e protección de datos

A revolución da comunicación
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As redes sociales

A telefonía móvil

 o tras revolucións na comunicación

3.DESCRITORES

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES

Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía

Cuidado do entorno 
medioambiental e dos seres vivos

-  Interactuar co entorno natural de manera
respetuosa.

-  Comprometerse co uso responsable dos 
recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible.

-  Respetar e preservar a vida dos seres 
vivos do seu entorno.

-  Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no entorno 
natural e das repercusións para a vida 
futura.

Vida saudable

-  Desenvolver e promover hábitos de vida
saudable en canto á alimentación e ó 
exercicio físico.

-  Xerar criterios personais sobre a visión 
social da estética do corpo humano fronte 
o seu cuidado saudable.

Aciencia no día a día

-  Recoñecer a importancia da ciencia na 
nosa vida cotiá.

-  Aplicar métodos científicos rigurosos 
para mejorar 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 ocurre a o noso arredor 
e responder preguntas.

Manejo do 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 
matemático.

Razoamento lóxico e resolución 
de problemas

-  Organizar a información utilizando 
procedimentos 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.

-  Mantener unha actitud favorable cara a 
lectura.

Expresión: oral e escrita

-  Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia.

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

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario.

Normas de comunicación

-  Respetar as normas de comunicación en 
cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta ó interlocutor…

-  Manexar o elementos de comunicación 
no verbal, o en diferentes rexistros, nas 
diversas situacións comunicativas.

Comunicación n o tras linguas

-  Entender o contexto sociocultural da 
lengua, así como o seu historia para un 
mejor uso da misma.

-  Mantener conversacións n o tras linguas 
sobre temas cotidianos en distintos 
contextos.

-  Utilizar os coñecementos sobre a lengua 
para buscar información e leer textos en 
cualquier situación.

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidade para o seu uso en situacións 
cotiás o en asignaturas diversas.

Competencia dixital Tecnoloxías da información

-  Empregar distintas fontes para a 
búsqueda de información.

-  Seleccionar o uso das distintas fontes 
según o seu fiabilidad.

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

Comunicación audiovisual

-  Utilizar os distintos canais de 
comunicación audiovisual para transmitir 
informacións diversas.

-  Comprender as mensaxes que veñen dos
medios de comunicación.

Utilización de ferramentas 
dixitales

-  Manexar ferramentas dixitais para a 
construcción de coñecemento.

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

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

Respeto polas manifestacións 
culturais propias e axenas

-  Mostrar respecto cara o patrimonio 
cultural mundial en sus distintas vertientes
(artístico-literaria, etnográfica, científico-
técnica…), e cara as personas que 
contribuíron o seu desenvolvemento.

-  Valorar a interculturalidade como unha 
fonte de riqueza personal 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 as manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética no 
ámbito cotidiano.

-  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 tiene vivir en un Estado 
social e democrático de derecho 
refrendado por unha constitución.

-  Aplicar derechos e deberes da 
convivencia ciudadana no contexto da 
escuela.

Relación cos demás

-  Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demáis  en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflictos.

-  Mostrar disponibilidade para a 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos.

-  Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.

Compromiso social

-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores.

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

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

-  Involucrarse  o  promover accións con 
un fin social.

Sentido de iniciativa e espíritu 
emprendedor

Autonomía personal -  Optimizar recursos personais apoiándose
nas fortalezas propias.

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar cuenta do las.

-  Ser constante no traballo, superando as 
dificultades.

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

-  Gestionar o traballo do grupo 
coordinando tarefas e tempos.

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

-  Priorizar a consecución de obxectivos 
grupais sobre os intereses personais.

Creatividade

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

-  Configurar unha visión de futuro realista
e ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades no entorno que  
o tros  non aprecian.

Emprendimento

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

-  Mostrar iniciativa personal para iniciar o
promover accións novas.

-  Asumir riscos no desenvolvemento das 
tarefas o os proyectos.

-  Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo.

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

-  Identificar potencialidades personais 
como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións 
executivas…

-  Gestionar os recursos e as motivacións 
personais en favor do aprendizaxe.

-  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe.

Herramientas para estimular o 
pensamento

-  Aplicar estratexias para a mejora do 
pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente…

-  Desenvolver estratexias que favorezcan 
a comprensión rigurosa dos contenidos.

Planificación e evaluación do 
aprendizaxe

-  Planificar os recursos necesarios e os 
pasos que se realizaron no proceso de 
aprendizaxe.

-  Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os pasos seguintes en 
función dos resultados intermedios.

-  Evaluar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Tomar conciencia dos procesos de 
aprendizaxe.
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4.MINIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA

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

2. Valorar a importancia da 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 da comunicación para transmitir opinións propias 
argumentadas.

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

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

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

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

8. Establecer as probas que apoian a teoría da selección natural de Darwin e utilizala para 
explicar a evolución dos seres vivos na Terra, enfrontándoa a teorías non científicas.

9. Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual e establecer 
as adaptacións que nos fixeron evolucionar.

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

11. Distinguir entre o que é medicina e o que non o é.

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

13. Tomar conciencia da importancia da investigación médico-farmacéutica.

14. Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos.

15. Diferenciar a información procedente de fontes científicas das que proceden de 
pseudociencias  o  que perseguen obxectivos simplemente comerciais.

16. Recoñecer os feitos históricos máis  salientables para o estudo da xenética.
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17. Obter, seleccionar e valorar informacións sobre o ADN, o código xenético, a enxeñaría 
xenética e as súas aplicacións médicas.

18. Coñecer os proxectos que se desenvolven actualmente como consecuencia de descifrar o 
xenoma humano, tales como HapMap e Encode.

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

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

21. Analizar os posibles usos da clonación.

22. Establecer o método de obtención dos tipos de células nai, así como a súa potencialidade 
para xerar tecidos, órganos e ata organismos completos.

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

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

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

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

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

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

29. Demostrar que se é consciente da importancia das novas tecnoloxías na sociedade actual, 
mediante a participación en debates, elaboración de redaccións e/ o  comentarios de texto.
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5.PROGRAMACIÓN DE AULA. (INCLÚE TEMPORALIZACIÓN)

Unidade 0: A ciencia e a sociedade

Contidos

 O traballo científico

 A aplicación perversa da ciencia

 Definición e tipos de fraudes científicos

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúen o seu desenvolvemento 
e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

  Sinalar a metodoloxía científica, sabendo diferenciar as liñas xerais que caracterizan ó 
traballo científico.

 Apreciar a importancia da casualidade nos descubrimentos científicos e tecnolóxicos.

 Relacionar a ciencia co contexto social e económico.

 Coñecer o  estado xeral da ciencia en España.

 Tomar conciencia da existencia de fraudes e aplicacións perversas da ciencia e rexeitar esos 
comportamentos.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaxe evaluables CC

-  Os métodos da ciencia:

-  Os métodos da ciencia..

-  O  traballo científico.

-  Cómo contrastar hipótesis.

-  A casualidade na ciencia: a 
serendipia.

-  Consideracións ó trabaxar en 
ciencia.

-  Dependencia da ciencia do 

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

  1.1.  Coñece as liñas xerais do traballo 
científico.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  1.2.  Sabe contrastar hipótesis sinxelas. CMCT,

CAA

  1.3.  Valora a importancia do coñecemento
para detectar a casualidade en ciencia.

CCL,

CMCT,

CAA
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contexto social e económico.

-  A construcción do 
coñecemento científico.

-  A verdade e a certeza en 
ciencia.

-  A ciencia en España.

-  A aplicación perversa da 
ciencia.

-  O  fraude científico.

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

  2.1.  Valora a contribución da ciencia e a 
tecnoloxía á comprensión e resolución de 
problemas das personas e do seu calidade 
de vida, mediante unha metodoloxía basada
na obtención de datos, a razón, a 
perseverancia e o  espíritu crítico, 
aceptando sus limitacións e equivocacións 
propias de toda actividade humana.

CCL,

CMCT

CD,

SIEP,

CSYC

  2.2.  Comenta en liñas xerais cómo se 
construye o  coñecemento científico.

CCL,

CMCT,

CAA

  2.3.  Coñece a existencia do fraude e o  
uso perverso da ciencia, cita algúns 
exemplos e razona o  rexeite a esos 
comportamentos.

CCL,

CMCT,

CAA,

CSYC

Unidade 1: A Terra

Contidos

 A investigación científica da Terra

 Estrutura da Terra

 Teorías sobre o  interior da Terra

 A tectónica de placas

 As probas da tectónica de placas

Temporalización

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

Obxectivos

 Citar as capas do interior da Terra, sus características xerais e as discontinuidades 
existentes.

 Coñecer e describir as divisións dinámicas da Terra.

 Resumir as últimas teorías sobre o  interior da Terra.

 Resumir a teoría de Wegener sobre a orixe dos continentes e os océanos.

 Definir o  concepto de placa e enumerar os puntos principais da teoría da tectónica de 
placas.
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 Explicar as distintas relacións que se establecen entre as placas.

 Aplicar os aportes da tectónica de placas para xustificar a existencia de zonas sísmicas e 
volcánicas no  planeta.

 Sobre un planisferio que mostre as placas litosféricas, identificar os distintos contactos entre
placas, as zonas sísmicas e volcánicas, e os puntos quentes.

 Sinalar e describir esquematicamente as probas da tectónica de placas.

 Relacionar as noticias de prensa sobre terremotos e volcáns ca dinámica das placas 
litosféricas.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaxe

evaluables
CC

-  A investigación científica da 
Terra

-  Métodos de investigación 
directos e indirectos

-  Terremotos e ondas sísmicas

-  Estructura da Terra

-  As capas da Terra

-  Discontinuidades

-  Divisións dinámicas da Terra

-  A dinámica do manto e do 
núcleo

-  Tipos de rocas

-  Últimas teorías sobre o  
interior terrestre

-  Teorías anteriores á 
«tectónica de placas»

-  Ayer e hoy da xeoloxía

-  A tectónica de placas

-  Os bordos das placas

-  Bordos converxentes

-  Tipos de converxencia

-  Bordes diverxentes

-  Bordes con movimento 
lateral

-  As probas da tectónica de 
placas

  1.  Justificar a teoría da deriva 
continental en función das 
evidencias experimentais que a 
apoian.

  1.1.  Justifica a teoría da deriva 
continental a partir das probas 
xeográficas, paleontolóxicas, 
xeolóxicas e paleoclimáticas.

CC,

CMCT,

CAA

  2.  Explicar a tectónica de placas e 
os fenómenos a que da lugar.

  2.1.  Utiliza a tectónica de placas para 
explicar a expansión do fondo oceánico 
e a actividade sísmica e volcánica nos 
bordes das placas.

CC,

CMCT,

CD,

CAA

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

  3.1.  Relaciona a existencia de 
diferentes capas terrestres ca 
propagación das ondas sísmicas a través
do las.

CC,

CMCT,

CAA,

SIEP
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Unidade 2: A  orixe da vida e a evolución

Contidos

 A orixe da vida

 A evolución: Do fixismo ó evolucionismo

 A evolución. As teorías evolucionistas

 A teoría sintética da evolución

 Críticas á teoría sintética

 As probas da evolución

Temporalización

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

Obxectivos

 Explicar as propiedades e as funcións vitais que caracterizan ós seres vivos.

 Coñecer as distintas explicacións que se deron sobre a orixe da vida e citar as fases polas 
que ha pasado o seu evolución.

 Coñecer os aportes de Ramón y Cajal á teoría celular.

 Explicar a importancia do experimento de Miller e Urey sobre a evolución química, e 
describilo esquemáticamente.

 Describir a teoría da endosimbiosis e debuxar un esquema que represente sus fases 
principais.

 Citar as primeiras teorías sobre a orixe da vida e explicar o  concepto de xeración 
espontánea.

 Analizar o  concepto de evolución biolóxica.

 Enumerar e describir sintéticamente as teorías preevolucionistas.

 Describir as ideas nas que fundamentou Lamarck a súa teoría evolucionista.

 Explicar os argumentos nos que basou Darwin a súa teoría da evolución das especies e 
analizar o concepto de selección natural.

 Describir os aportes á teoría da evolución do neodarwinismo desde diferentes ámbitos.
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 Citar e comentar as diferentes críticas ó darwinismo tanto de sus seguidores como dos 
antidarwinistas.

 Enumerar e explicar (citando exemplos) as chamadas probas da evolución.

 Valorar a trascendencia dos cambios de paradigma e a importancia das presións sociais de 
cada época no  desenvolvemento dos coñecementos sobre a orixe da vida e a evolución.

 Ser consciente da dificultade dos estudios sobre a orixe da vida e a evolución, e dos 
interrogantes que aínda permanecen abertos.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaxe evaluables CC

A orixe da vida

-  As características dos seres vivos

-  A evolución química

-  A evolución biolóxica

-  Os experimentos de Miller e Urey

-  A teoría da endosimbiosis

-  Santiago Ramón e Caxal e a teoría 
celular

-  Primeras teorías sobre a orixe da 
vida

-  A xeneración espontánea

A evolución (I): do fixismo ó 
evolucionismo

-  Evolución: significado, hecho e 
teoría

-  Teorías preevolucionistas: fixismo 
e creacionismo

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

  1.1.  Coñece as liñas xerais do traballo 
científico.

CCL,

CMC
T,

CD,

CAA

  2.  Establecer as probas que 
apoian a teoría da selección 
natural de Darwin e utilizar 
esta para explicar a evolución 
dos seres vivos na Terra.

  2.1.  Describe as probas biolóxicas, 
paleontolóxicas e moleculares que apoian a 
teoría da evolución das especies.

CCL,

CMC
T,

CD,

CAA,

SIEP

  2.2.  Enfrenta as teorías de Darwin e Lamarck
para explicar a selección natural.

  2.3.  Valora, de forma crítica, as informacións
asociadas ó universo, a Terra e a orixe das 
especies, distinguiendo entre información 
científica real, opinión e ideoloxía.

  3.  Coñecer os últimos 
avances científicos no  
estudio da vida na Terra.

  3.1.  Describe as últimas investigacións 
científicas en torno ó coñecemento do orixen e
o  desenvolvemento da vida na Terra.

CCl,

CMC
T

CAA

78



-  Cuvier e o  catastrofismo

A evolución (II)

-  A teoría de Lamarck

-  A evolución según Darwin e 
Wallace

A teoría sintética da evolución

-  Os aportes da xenética de 
poblaciones

-  Os aportes da sistemática

-  Os aportes da paleontoloxía

Críticas á teoría sintética

-  Críticas antidarwinistas

-  O  neolamarckismo

-  A teoría neutralista

-  Os equilibrios interrumpidos

As probas da evolución

Unidade 3: Orixe e evolución da humanidade

Contidos

 Teorías sobre a orixe da humanidade

 Os primates

 Do primate ó homínido

 Os primeiros homínidos

 Os primeiros humanos. A humanización

 A orixe dos humanos actuales

Temporalización

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

Obxectivos

 Comentar as distintas teorías sobre a orixe da humanidade.

 Describir as características morfolóxicas dos primates.

 Describir as características dos homínidos.
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 Aplicar coñecementos de anatomía humana para interpretar as diferencias e as similitudes 
entre humanos e antropomorfos, e realizar esquemas complementarios.

 Enumerar as especies dos primeiros homínidos e comentar sus características e posibles 
relacións evolutivas.

 Explicar as características dos australopitecinos e o seu importancia no  linaxe da 
humanidade.

 Coñecer o  proceso de humanización e describir cronolóxicamente as distintas especies do 
género Homo previas ós neandertais.

 Interpretar a importancia dos xacementos da serra de Atapuerca e o  interese do Homo 
antecesor para o  coñecemento da evolución humana.

 Estar sensibilizado sobre a importancia de conservar e protexer os yacimentos 
paleontolóxicos, como o  de Atapuerca, e do seu valor científico e cultural.

 Coñecer as características dos neandertais e a orixe do hombre actual.

 Valorar a trascendencia dos cambios de paradigma e a importancia das presións sociais en 
cada época no  desenvolvemento dos coñecementos sobre a orixe e a evolución da 
humanidade.

 Ser consciente da dificultade dos estudios sobre a orixe da humanidade e dos interrogantes 
que aún permanecen abertos.

 Darse cuenta da dificultade e a importancia dos estudios dos científicos sobre a orixe da 
humanidade actual, e apreciar a fiabilidade das técnicas científicas actuais.

 Respetar as distintas opinións o creencias acientíficas que existen na nosa sociedade sobre a
orixe da humanidade e a súa evolución, e utilizar os coñecementos científicos para 
desenvolver opinións personais razonadas e superar prejuicios e respuestas dogmáticas 
sobre estos temas.
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Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaxe

evaluables
CC

Teorías sobre a orixe da humanidade

-  A opinión de Lamarck

-  Darwin e «A orixe do hombre»

Os primates

-  Do primate ó homínido

-  A adquisición do bipedismo

Os primeiros homínidos

-  Os preaustralopitecos

-  Os australopitecinos

-  Australopithecus afarensis: Lucy

-  Os australopitecos africanos

-  Os autralopitecos robustos: os 
parántropos

Os primeiros humanos: a humanización

-  Homo habilis

-  Homo ergaster

-  Homo erectus

-  Homo antecesor

-  Homo heidelberxensis

-  O  hombre de Neandertal

-  Homo floresiensis

A orixe dos humanos actuales

-  A dispersión dos sapiens polo  mundo

  1.  Recoñecer a evolución 
desde os primeiros 
homínidos hasta o  hombre 
actual e establecer as 
adaptacións que nos fixeron 
evolucionar.

  1.1.  Establece as diferentes 
etapas evolutivas dos 
homínidos hasta llegar ó Homo
sapiens, estableciendo sus 
características fundamentais, 
tais como a capacidade craneal
e a altura.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA;

SIEP,

 CEC

Unidade 4: A revolución xenética

 A historia da xenética

 Niveis de organización xenética

 O significado da información xenética

Temporalización

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

Obxectivos

 Explicar o  concepto de xenética e coñecer os términos máis  habituais que se empregan 
nesta ciencia.
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 Coñecer o  concepto de herencia biolóxica e a importancia de Mendel e Morgan na historia 
da xenética.

 Describir o  modelo mendeliano e enunciar as leis na actualidade.

 Describir o  experimento que permitiu relacionar as moléculas ca herencia e comentar o  
descubrimento da estructura do ADN. Describir os niveis de organización xenética desde os
nucleótidos ó xenoma.

 Coñecer o  proyecto de xen e describir o  proceso de expresión da información xenética.

 Coñecer o  significado e o  modo de acción do código xenético, e saber aplicar o seu forma 
de actuación.

 Explicar en qué consiste o  proyecto Genoma Humano e cuáles son os obxectivos dos 
proyectos HapMap e ENCODE.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaxe

evaluables
CC

-  A historia da xenética

-  Herencia biolóxica e 
información xenética

-  Mendel e Morgan. A xenética 
formal

-  O  descubrimento do ADN

-  O  dogma central da bioloxía 
molecular. O  código xenético

-  Do xen ó xenoma. Genómica e 
epixenética

-  Niveis de organización xenética

-  Os nucleótidos

-  Os ácidos nucleicos

-  A estructura do ADN

-  O  ADN se asocia con proteínas

-  O  xenoma. A xenómica

-  O  significado da información 
xenética

-  O  concepto de xen

-  ¿Cómo se heredan os xenes?

-  ¿Cómo se expresa a 
información xenética?

-  O  código xenético

-  Os proyectos HapMap e 
ENCODE

  1.  Recoñecer os hechos históricos máis  
relevantes para o  estudio da xenética.

  1.1.  Coñece e explica o  
desenvolvemento histórico dos 
estudios llevados a cabo dentro 
do campo da xenética.

CCL

CMCT

CAA

CSYC

CEC

  2.  Obtener, seleccionar e valorar 
informacións sobre o  ADN, o  código 
xenético, a inxeniería xenética e sus 
aplicacións médicas.

  2.1.  Sabe ubicar a 
información xenética que posee
todo ser vivo, estableciendo a 
relación xerárquica entre as 
distintas estructuras, desde o  
nucleótido hasta os xenes 
responsables da herencia.

CCL

CMCT

CAA

  3.  Coñecer os proyectos que se desarrollan 
actualmente como consecuencia de descifrar 
o  xenoma humano, tais como HapMap e 
ENCODE.

  3.1.  Coñece e explica a forma
en que se codifica a 
información xenética no  ADN, 
justificando a necesidade de 
obtener o  xenoma completo 
dun individuo e descifrar o seu 
significado.

CCL

CMCT

CAA

CSYC

SIEP
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Unidade 5: A inxeniería xenética

Contidos

 A inxeniería xenética e as súas aplicacións

 A reproducción asistida

 A clonación

 As células nai

 Repercusións sociais das aplicacións da xenética

Temporalización

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

Obxectivos

 Explicar o  concepto de xenética e coñecer os términos máis  habituais que se empregan 
nesta ciencia.

 Coñecer o  concepto de herencia biolóxica e a importancia de Mendel e Morgan na historia 
da xenética.

 Describir o  modelo mendeliano e enunciar as leis na actualidade.

 Describir o  experimento que permitiu relacionar as moléculas ca herencia e comentar o 
descubrimento da estructura do ADN. Describir os niveis de organización xenética desde os
nucleótidos ó xenoma.

 Coñecer o  proyecto de xen e describir o  proceso de expresión da información xenética.

 Coñecer o  significado e o  modo de acción do código xenético, e saber aplicar o seu forma 
de actuación.

 Explicar en qué consiste o  proyecto Genoma Humano e cuáles son os obxectivos dos 
proyectos HapMap e ENCODE.
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Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaxe

evaluables
CC

-  A inxeniería xenética e sus 
aplicacións

-  Tecnoloxía do ADN 
recombinante

-  Amplificación do ADN. A PCR
e sus aplicacións

-  A producción de fármacos

-  Terapia génica

-  Organismos xenéticamente 
modificados

-  A reproducción asistida

-  Tipos de reproducción asistida

-  Selección e conservación de 
embriones

-  As normas sobre reproducción 
asistida

-  A clonación

-  Tipos de clonación

-  Aplicacións da clonación

-  As células nai

-  Tipos de células nai

-  Métodos de obtención de 
células nai

-  Aplicacións das células nai

-  Repercusións sociais das 
aplicacións da xenética

  1.  Evaluar as aplicacións 
da inxeniería xenética na 
obtención de fármacos, 
transgénicos e terapias 
génicas.

  1.1.  Analiza as aplicacións da 
inxeniería xenética na obtención de 
fármacos, transgénicos e terapias 
génicas.

CCL,

CMCT,

CD

  2.  Valorar as repercusións 
sociais da reproducción 
asistida, así como da 
selección e a conservación 
de embrións.

  2.1.  Establece as repercusións sociais 
e económicas da reproducción asistida, 
así como da selección e a conservación 
de embrións.

CCL,

CMCT,

CSYC

  3.  Analizar os posibles 
usos da clonación.

  3.1.  Describe e analiza as 
posibilidades que ofrece a clonación en 
diferentes campos.

CCL,

CMCT,

CAA

  4.  Establecer o  método 
de obtención dos distintos 
tipos de células nai, así 
como o seu potencialidade 
para xenerar tejidos, 
órganos e incluso 
organismos completos.

  4.1.  Recoñece os diferentes tipos de 
células nai en función do seu 
procedencia e capacidade xenerativa, 
estableciendo en cada caso as 
aplicacións principais.

CCL,

 
CMCT,

CSYC

SIEP

  5.  Identificar algúns 
problemas sociais e dilemas
morais debidos á aplicación
da xenética: obtención de 
transgénicos, reproducción 
asistida e clonación.

  5.1.  Valora, de forma crítica, os 
avances científicos relacionados ca 
xenética, sus usos e sus consecuencias 
médicas e sociais.

CCL,

CMCT,

CD,

CSYC

  5.2.  Explica as vantaxes e 
inconvenientes dos alimentos 
transgénicos, razonando a conveniencia
o no do seu uso.

CCL,

CMCT,

CSYC

Unidade 6: A medicina e a saúde

Contidos

 Evolución histórica

 Técnicas de diagnóstico

 A saúde

 Saúde pública e medicina preventiva

 A relación médico paciente

 O uso racional dos medicamentos
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Temporalización

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

Obxectivos

 Coñecer o  concepto de medicina científica, describir sus comezos e explicar  algúns dos 
acontecementos máis  importantes en o seu desenvolvemento histórico.

 Clasificar e describir as técnicas de diagnóstico máis  habituais na actualidade.

 Definir o  concepto de saúde e os factores que a determinan.

 Explicar o  concepto de factor de risco para a saúde.

 Comentar a importancia da saúde pública e a medicina preventiva, e describir os niveis de 
prevención.

 Ser consciente do problema da sanidade nos países de bajo desenvolvemento e das 
dificultades dos tratamentos médicos no los.

 Coñecer o significado de enfermidades raras e olvidadas, e apreciar a importancia da 
búsqueda de fármacos para o seu tratamento.

 Analizar e valorar as  características de relación que se establecen entre o  médico e o  
paciente.

 Interpretar os conceptos de diagnóstico e prognóstico en medicina, e describir o  modelo de 
historia clínica.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaxe

evaluables
CC

-  Evolución histórica da medicina

-  Os comienzos da medicina científica

-  A teoría dos cuatro humores

-  A ciruxía

-  Barbeiros e ciruxanos: a anestesia

-  Anestesia

-  A antisepsia

-  Técnicas de diagnóstico

  1.  Analizar a evolución
histórica na 
consideración e o  
tratamento das 
enfermidades.

  1.1.  Coñece a evolución histórica 
dos métodos de diagnóstico e 
tratamento das enfermidades.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

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

  2.1.  Establece a existencia de 
alternativas á medicina tradicional, 
valorando o seu fundamento 
científico e os riscos que conlevan.

CCL,

CMCT,

CSYC

CEC
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-  Técnicas de rexistro da actividade o 
éctrica

-  Técnicas de diagnóstico por imaxen

-  Estudios radiolóxicos

-   o tras técnicas

-  A saúde

-  O  concepto de saúde

-  Factores determinantes da saúde

-  Os factores de risco

-  Saúde pública e medicina preventiva

-  A sanidade nos países de bajo 
desenvolvemento

-  A sanidade e o  nivel de 
desenvolvemento

-  As enfermidades olvidadas

-  As enfermidades raras

-  A relación médico-paciente

-  O  diagnóstico das enfermidades

-  O  pronóstico

-  A historia clínica

-  O  secreto profesional

Unidade 7: A investigación médico farmacéutica

Contidos

 A investigación médico farmacéutica

 As patentes

 Os transplantes

 As alternativas á medicina científica

Temporalización

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

Obxectivos

 Analizar a función da investigación médica e describir a práctica do ensaio clínico.

 Coñecer e aceptar os condicionamentos e os principios éticos da investigación médica.

 Describir a natureza das patentes e analizar e valorar o seu repercusión sobre a 
investigación e a comercialización dos medicamentos, así como o seu relación cos 
xenéricos.
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 Ser conscientes da importancia do uso racional dos medicamentos e razonar a importancia 
de practicarlo especialmente cos antibióticos.

 Coñecer qué é un trasplante e sus tipos.

 Darse conta da importancia da función social da doazón de órganos e valorar a posibilidade 
do seu práctica.

 Coñecer os significados da medicina tradicional e as terapias alternativas, e explicar a súa 
importancia social.

 Clasificar e definir as diferentes terapias alternativas.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaxe

evaluables
CC

-  A investigación médico-farmacéutica

-  O  medicamento e os profesionais 
relacionados con él

-  A función da investigación médica

-  O  ensayo clínico

-  Os condicionamentos éticos

-  Os principios bioéticos

-  As patentes

-  A investigación farmacéutica e as 
patentes

-  Os xenéricos

-  O  uso racional dos medicamentos

-  O  uso dos medicamentos e a OMS

-  O  uso responsable dos antibióticos

-  Os trasplantes

-  As alternativas á medicina científica

-  ¿Qué é a medicina tradicional?.

-  As terapias alternativas

-  A homeopatía

  1.  Valorar as vantaxes que plantea
a realización dun trasplante e sus 
consecuencias.

  1.1.  Propone os trasplantes 
como alternativa no  tratamento 
de ciertas enfermidades, 
valorando sus vantaxes e 
inconvenientes.

CCL,

CMCT,

CSYC

  2.  Tomar conciencia da 
importancia da investigación 
médico-  farmacéutica.

  2.1.  Describe o  proceso que 
sigue a industria farmacéutica 
para descubrir, desenvolver, 
ensayar e comercializar os 
fármacos.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  3.  Hacer un uso responsable dos 
medicamentos.

  3.1.  Justifica a necesidade de 
hacer un uso racional da sanidade 
e dos medicamentos.

CCL,

CMCT,

CSYC

  4.  Diferenciar a información 
procedente de fontes científicas, de 
aquella que procede de 
pseudociencias o que persigue 
obxectivos meramente comerciais.

  4.1.  Discrimina a información 
recibida sobre tratamentos 
médicos e medicamentos en 
función da fonte consultada.

CCL,

CMCT,

SIEP

Unidade 8: A aldea global

Contidos

 Información e coñecemento
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 O ordenador: historia e evolución

 Dispositivos de almacenamento da información

 Tecnoloxía analóxica e dixital

 A sociedade da información

 As infraestructuras da sociedade da información

 Tecnoloxía LED

 Evolución tecnolóxica e consumo

Temporalización

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

Obxectivos

 Describir as etapas do proceso humano de transmisión da información a o largo da historia 
e o  concepto actual de sociedade da información.

 Desenvolver o  concepto de ordenador e sus xeneracións a través da historia.

 Coñecer os diferentes dispositivos de almacenamento da información e comentar sus 
aplicacións.

 Explicar as diferencias entre as tecnoloxías analóxica e dixital.

 Comentar a orixe e os componentes da sociedade da información.

 Explicar as infraestructuras da sociedade da información.

 Coñecer a importancia e as aplicacións da tecnoloxía LED.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 

de evaluación
Estándares de aprendizaxe evaluables CC

-  A información

-  O  ordenador: historia e 
evolución

-  Generacións de 
ordenadores

-  Ley de Moore

  1.  Coñecer a evolución que ha 
experimentado a informática, 
desde os primeiros prototipos hasta
os modelos máis  actuais, siendo 
consciente do avance logrado en 
parámetros tais como tamaño, 
capacidade de proceso, 
almacenamento, conectividad, 

  1.1.  Recoñece a evolución histórica do 
ordenador en términos de tamaño e 
capacidade de proceso.

CCL

CMCT

  1.2.  Explica cómo se almacena a 
información en diferentes formatos físicos, 
tais como discos duros, discos ópticos e 
memorias, valorando as vantaxes e 
inconvenientes de cada uno do los.

CCL

CMCT

CD
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-  Dispositivos de 
almacenamento da 
información

-  Tecnoloxía analóxica e 
dixital

-  Tecnoloxía analóxica

-  Tecnoloxía dixital

-  A sociedade da 
información

-  As infraestructuras da 
sociedade da información

-  Sistemas operativos

-  Navegadores, programas e
aplicacións

-  As redes

-  Tecnoloxía LED

-  Evolución tecnolóxica e 
consumo

portabilidad, etc.   1.3.  Utiliza con propiedade conceptos 
específicamente asociados ó uso de Internet.

CCL

CMCT

CD

  2.  Determinar o  fundamento de 
algúns dos avances máis  
significativos da tecnoloxía actual.

  2.1.  Compara as prestacións de dos 
dispositivos dados do mismo tipo, uno basado 
na tecnoloxía analóxica e otro na dixital.

CCL

CMCT

CD

CAA

  2.2.  Establece e describe a infraestructura 
básica que requiere o  uso da telefonía móvil.

CCL

CMCT

  2.3.  Explica o  fundamento físico da 
tecnoloxía LED e as vantaxes que supone o 
seu aplicación en pantallas planas e 
iluminación.

CCL

CMCT

CD

  2.4.  Coñece e describe as especificacións 
dos últimos dispositivos, valorando as 
posibilidades que pueden ofrecer ó usuario.

CCL

CMCT

CD

  3.  Tomar conciencia dos 
beneficios e os problemas que 
puede orixinar o  constante avance 
tecnolóxico.

  3.1.  Valora de forma crítica a constante 
evolución tecnolóxica e o  consumismo que 
orixina na sociedade.

CCL

CMCT

CSYC,

SIEP

CEC

Unidade 9: Internet

Contidos

 Internet e a sociedade

 As repercusións de internet

 Privacidade e protección de datos

 A revolución da comunicación

 As redes sociales

 A telefonía móbil

  o tras revolucións na comunicación

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Explicar o  significado do término internet e detallar sus o elementos.
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 Coñecer sus repercusións no  mundo actual e ser consciente do seu importancia no  entorno 
familiar, profesional e social: problemas e solucións.

 Analizar a problemática da privacidade en Internet, valorar a importancia de  asegurar a 
protección de datos e ser críticos co  mal uso do medio, actuando responsablemente.

 Analizar as prestacións das diferentes TIC que produciron a revolución na comunicación e 
sus implicacións sociais.

 Coñecer a importancia e a problemática das redes sociais na comunicación.

 Describir as características da telefonía móbil e valorar o seu impacto na comunicación.

 Identificar os principais instrumentos que aportan información sobre o  medio ambiente u  o
tros  fines, na actualidade, basados en novas tecnoloxías da información e a comunicación, 
e sus respectivas aplicacións (teledetección, GPS e SIG).

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contenidos
Criterios 
de evaluación

Estándares de aprendizaxe 
evaluables

CC

-  Internet e a sociedade

-  Qué é Internet

-  O elementos de Internet

-  As repercusións de Internet

-  Privacidade e protección de 
datos

-  A revolución da comunicación

-  A conexión a as redes

-  Redes sociales

-  Problemas nas redes sociales

-  A telefonía móvil

-  As antenas e a telefonía móvil

-   o tras revolucións da 
comunicación

-  A teledetección

-  O  GPS

-  Os SIG

  1.  Valorar, de forma crítica e fundamentada, 
os cambios que Internet está provocando na 
sociedade.

  1.1.  Justifica o  uso das 
redes sociais, señalando as 
vantaxes que ofrecen e os 
riscos que suponen.

CCL

CMCT

SIEP

  1.2.  Determina os 
problemas ós que se 
enfrenta Internet e as 
solucións que se baraxan.

CCL

CMCT

CAA

  2.  Efectuar valoracións críticas, mediante 
exposicións e debates, acerca de problemas 
relacionados cos delitos informáticos, o  
acceso a datos personais e os problemas de 
socialización o de excesiva dependencia que 
puede causar o seu uso.

  2.1.  Describe en qué 
consisten os delitos 
informáticos máis  
habituais.

CCL

CMCT

  2.2.  Pone de manifiesto a
necesidade de protexer os 
datos mediante 
encriptación, contraseña, 
etc.

CCL

CMCT

CSYC

  3.  Demostrar, mediante a participación en 
debates e a o aboración de redaccións y/o 
comentarios de texto, que é consciente da 
importancia que tienen as novas tecnoloxías na
sociedade actual.

  3.1.  Señala as 
implicacións sociais do 
desenvolvemento 
tecnolóxico.

CCL

CMCT

CAA

SIEP

  4.  Determinar o  fundamento de algúns dos 
avances máis  significativos da tecnoloxía 
actual.

  4.1.  Explica cómo se 
establece a posición sobre 
a superficie terrestre ca 
información recibida dos 
sistemas de satélites GPS o
GLONASS.

CCL

CMCT

CD
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACHARELATO

 Obxectivos xerais

 Secuenciación de contidos

 Descriptores

 Minimos exixibles para a obtención dunha avaliación positiva

 Programación de aula. (inclúe temporalización)

1. OBXECTIVOS XERAIS

O ensino da Bioloxía e Xeoloxía non  Bacharelato tera como finalidade  o  desenvolvemento das 
seguintes capacidades:

1. coñecer os conceptos, teorías e modelos mais importantes e xerais da Bioloxía e a Xeoloxía, de 
xeito que  o  alumnado poida ter unha visión global do campo de coñecemento que aborda e dar 
unha posible explicación dos fenómenos naturais, aplicando estes coñecementos a situacións reais e
cotias.

2. Elaborar, cos datos que se coñecen do interior da Terra, unha hipótese explicativa sobre a súa 
composición,  o  seu proceso de formación e a súa dinamica.

3. Recoñecer que a visión globalizadora e unificante que propón a teoría da tectónica de placas 
permite explicar coherentemente fenómenos como a variación da posición dos continentes, a 
formación de cordilleiras e rochas e a dinamica interna do planeta, e contribUe a explicar a 
distribución dos seres vivos.

4.  coñecer  os procesos  da  xeodinamica  externa  (que  dan  lugar  a  formación das rochas 
sedimentarias e a súa alteración) e a súa interacción coa xeodinamica interna (da que derivan 
procesos como a evolución do relevo ao longo do tempo, a formación de solos e das paisaxes, a 
xeración de riscos xeolóxicos, etc.).

5. Realizar unha aproximación aos diversos modelos de organización dos seres vivos, a súa 
estrutura e funcionamento, entendéndoos como  o  resultado de distintas estratexias adaptativas ao 
medio natural.

6. coñecer a diversidade dos seres vivos e ser quen de incorporar  o  coñecemento dos procesos 
evolutivos para explicar a súa orixe.

7. Integrar a dimensión social  e tecnolóxica da Bioloxía e a Xeoloxía comprendendo as vantaxes e 
problemas que  o  seu desenvolvemento lle formuA ao medio natural, ao ser humano e a sociedade 
e a posibilidade de contribuir a conservación e protección do medio natural e social.
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8. Empregar con certa autonomía destrezas de investigación, tanto documentais como 
experimentais (formular problemas, formular e contrastar hipóteses, realizar experiencias, etc.) 
recoñecendo  o  caracter da ciencia como proceso cambiante e dinamico.

9. Desenvolver actitudes que se asocian ao traballo científico, tais como a busca de información, a 
capacidade critica, a necesidade de verificación dos  feitos,   o   cuestionamento  do  obvio  e  a  
apertura  ante  novas  ideas,   o  traballo en equipo, a aplicación e difusión dos coñecementos, etc, 
coa xuda das tecnoloxias da información e da comúnicación cando sexa necesario.

2. CONTIDOS

Contidos comúns

 Busca, selección e tratamento de información relevante para  o  coñecemento da Bioloxía e 
a Xeoloxía, Empregando diferentes recursos (visuais, cartográficos,  bibliográficos, deseños
experimentais,  claves dicotómicas) e a terminoloxía axeitada.

 Emprego das tecnoloxias da información e da comunicación como ferramenta que axude á 
interpretación de conceptos, na obtención e tratamento de datos e mais na procura de 
información.

 Participación en debates e traballos en equipo, revisando e contrastando as ideas propias, 
argumentando e empregando  o  vocabulario especifico.

 Lectura, análise e comentario de textos e libros científicos sinxelos que permitan 
comprender e afondar nas cuestións tratadas.

 Elaboración  de  informes  sobre  situacións problemáticas  non   eido  da  saúde  o  da 
biotecnoloxia que permitan coñecer as limitacións da tecnociencia e os problemas 
derivados do seu uso inaxeitado, fomentando a autonomía e a capacidade de emitir un 
xuizo crítico.

 Elaboración de informes sobre problemas ambientais, de predición de riscos  o  de 
conservación de especies, facendo propostas de mellora e empregando os termos científicos
con precisión e rigor.

Orixe e estrutura da Terra

  Métodos de estudo do interior da Terra. Interpretación dos datos proporcionados polos 
diferentes métodos.
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  A estrutura interna da Terra. Composición dos materiais terrestres.

  Minerais e rochas. Estudo experimental da formación de cristais. Minerais petroxenéticos.
Aplicacións dos minerais.

  Iniciación ás novas tecnoloxias na investigación do contorno: os sistemas de información 
xeográfica. Teledetección.

 Traballo de campo: recoñecemento de mostras sobre  o  terreo.

 Traballo de laboratorio: análises fisicas e químicas;  o  microscopio petrográfico.

Xeodinámica interna.  A tectónica de placas

  Placas litosféricas: características e limites.

  Os bordos das placas: construtivos, transformantes e destrutivos.

 Fenómenos xeolóxicos asociados. Formación de cordilleiras.

  Condución e convección da calor interna e as súas consecuencias na dinámica interna da 
Terra.

  Orixe e evolución dos océanos e continentes. Teoría da tectónica de placas  o  tectónica 
global.  o  ciclo de Wilson.

  Formación e evolución dos magmas. As rochas magmáticas. Magmatismo e tectónica de 
placas.

  Metamorfismo. As rochas metamórficas. Tipos de metamorfismo e tectónica de placas.

  Recoñecemento das rochas magmáticas e metamórficas máis  representativas. Utilidade 
das rochas igneas e metamórficas

Xeodinámica externa e historia  da Terra

 Procesos da xeodinámica externa. Ambientes e procesos sedimentarios. A estratificación e 
o  seu valor xeolóxico.

 As rochas sedimentarias e as súas aplicacións. Recoñecemento das máis  representativas.

  Meteorización. Formación dos solos. Importancia da súa conservación.
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  Interacción entre procesos xeolóxicos externos e internos.  o  sistema Terra: unha 
perspectiva global.

 Interpretación de mapas topográficos: interpretación de mapas e cortes xeolóxicos 
sinxelos.

 Riscos xeolóxicos. Predición e prevención.

 A reconstrución do pasado terrestre. Métodos de datación.  o  tempo xeolóxico e a súa 
división: grandes cambios ocorridos ao longo da historia da Terra. Formación dunha 
atmosfera oxidante. Identificación dalgúns fósiles caracteristicos. Grandes extincións: 
causas e consecuencias. Cambios climáticos: as glaciacións.

Unidade e diversidade  da vida

 A diversidade dos seres vivos e a súa clasificación: criterios de clasificación.

  A evolución da vida e os principais mecanismos evolutivos.

  Niveis de organización dos seres vivos. A célula como unidade de vida.

 Características fundamentais dos cinco reinos de seres vivos.

 Histoloxia e organografia animal e vexetal básica.

 Observacións microscópicas de tecidos animais, tecidos vexetais e de organismos 
unicelulares.

A bioloxía das plantas

  A diversidade non  reino das plantas: principias grupos taxonómicos.

 Proceso de nutrición: nutrición autótrofa. A fotosintese. Estudo experimental dalgún dos 
seus aspectos.

  As funcións de relación non  mundo vexetal. Principias hormonas vexetais.

 Comprobación experimental dos seus efectos.

 A  reprodución  en  plantas.  Reprodución  asexual  e  sexual.  Ciclo biolóxico das plantas. 
Tecnoloxias reprodutivas e as súas aplicacións.

  Principais adaptacións das plantas ao medio.
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  Manexo de claves dicotómicas sinxelas para a determinación de especies vexetais.

  Importancia das plantas non  mantemento dos ecosistemas e da vida na Terra.

A bioloxía dos animais

 A diversidade non  reino animal: principais grupos taxonómicos.

 Proceso de nutrición: nutrición heterótrofa. Estudo experimental sinxelo dalgún aspecto da 
nutrición animal.

 Os sistemas de coordinación non  reino animal. A locomoción.

 A reprodución nos animais. Ciclo biolóxico dos animais.

 Principais adaptacións dos animais ao medio.

 Manexo de claves dicotómicas sinxelas para a determinación de moluscos, artrópodos e 
vertebrados.

 Importancia  da  biodiversidade.  Plantas  e  animais  en  perigo  de  extinción.

 Accións para a conservación da biodiversidade: protección dos hábitats.

3.DESCRIPTORES

COMPETENCIA INDICADORES DESCRITORES

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

Coidado do ámbito 
natural e dos seres vivos

-  Interactuar co ámbito natural de xeito respectuoso.

-  Comprometerse co uso 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 coidado saudable deste.

95



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 do elementos 
matemáticos

-  Coñecer e utilizar os o 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.

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 o elementos de comunicación non verbal,  o  en 
diferentes rexistros, nas diversas situacións comunicativas.

Comunicación n o tras 
linguas

-  Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa 
historia para un mellor uso desta.

-  Manter conversacións n o tras 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  o  de 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 facer publicidade de 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.
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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.

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 desde 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 a participación activa 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  o  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 confianza nas posibilidades de 
alcanzar obxectivos.

-  Darlle prioridade á consecución de obxectivos de grupo sobre 
intereses persoais.
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Creatividade

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

-  Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

-  Encontrar posibilidades no ámbito que  o tros non aprecian.

Emprendemento

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

-  Mostrar iniciativa persoal para iniciar  o  promover accións novas.

-  Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas  o  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.

4. SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS

Unidade 1: A materia da vida

A vida e os seus niveis de organización

Os bioelementos e as biomoléculas

A auga e os sais minerais

Os glícidos

Os lípidos

As proteínas

Os ácidos nucleicos
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Unidade 2: A vida e a súa organización

A célula

A célula como unidade funcional: o metabolismo

Cara á pluricelularidade

As formas non celulares

Unidade 3: Os tecidos

Os tecidos vexetais

Os tecidos animais

A técnica histolóxica

Unidade 4: A perpetuación da vida

O ciclo biolóxico e a reprodución

O ciclo celular e a reprodución celular

A mitose e a reprodución asexual

A reprodución sexual e a meiose

Os ciclos biolóxicos e a meiose

Unidade 5: A biodiversidade e a súa conservación

A orixe da biodiversidade

A biodiversidade e a selección natural

A adaptación

A especiación  o  formación de especies

A biodiversidade e a súa distribución

As rexións bioxeográficas

Os ecosistemas españois
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A insularidade. Os endemismos

A biodiversidade e a súa conservación

Unidade 6: A clasificación dos seres vivos

A clasificación dos seres vivos

As moneras

Os protoctistas

Os fungos

As plantas

Os animais

As claves dicotómicas e a súa utilización

Unidade 7: As plantas

A función de nutrición nas plantas

A función de relación nas plantas

A función de reprodución nas plantas

A reprodución en briófitas e pteridófitas

A reprodución nas plantas con sementes

Unidade 8: A nutrición nos animais I

A nutrición nos animais

A dixestión I. O proceso en invertebrados

A dixestión II. O proceso en vertebrados

O intercambio de gases
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Unidade 9: A nutrición nos animais II

O transporte de substancias

Os modelos de sistemas circulatorios

Os modelos de aparatos excretores

Unidade 10: A relación nos animais

A recepción dos estímulos

O sistema de coordinación nerviosa

Os sistemas nerviosos dos invertebrados

O sistema nervioso dos vertebrados

A resposta e os efectores

O sistema de coordinación hormonal

Unidade 11: A reprodución nos animais

Os tipos de reprodución nos animais

A reprodución sexual: a formación dos gametos

A reprodución sexual: a fecundación

A reprodución sexual: o desenvolvemento embrionario

A intervención humana na reprodución

Unidade 12: A Terra: orixe, estrutura e composición

A orixe do sistema solar e da Terra

O estudo da Terra

A xeosfera e a súa estrutura

A composición da xeosfera

Os minerais e o ser humano
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Unidade 13: A Terra. A dinámica terrestre

A dinámica terrestre. As primeiras ideas

A teoría da tectónica de placas

As probas da teoría da tectónica de placas

O motor das placas

Consecuencias da dinámica litosférica

Unidade 14: Os procesos endóxenos

A deformación da litosfera

O magmatismo

O metamorfismo

Os procesos endóxenos e o ser humano

Unidade 15: Os procesos esóxenos e a historia da Terra

A meteorización

O solo

O transporte e a erosión

A sedimentación e as concas sedimentarias

A formación das rochas sedimentarias

A clasificación das rochas sedimentarias

Os procesos esóxenos e o ser humano

A estratificación, o seu estudo e a historia da Terra

O estudo xeolóxico dun territorio
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4. MINIMOS EXIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA

1. Interpretar os datos obtidos por distintos métodos para construir un modelo de estrutura e 
composición do interior do planeta.

2. Deseñar e realizar investigacións que inclúan as características esenciais do traballo científico 
(concreción do problema, emisión de hipóteses, deseño e realización de experiencias e 
comúnicación de resultados) en procesos como a cristalización, a formación de minerais, a 
formación de solo, a nutrición vexetal, etc.

3.  Situar sobre  un mapa  as  principais  placas  litosféricas  e  valorar  as  accións que exercen os 
seus bordos. Explicar as zonas de volcáns e terremotos, aformación de cordilleiras, a expansión do 
fondo oceánico e a distribución simétrica dos seus materiais e a presencia de rochas e fósiles 
semellantes en lugares moi afastados.

4. Identificar os principais tipos de rochas, a súa composición, textura e proceso de formación, 
afloramentos e aplicacións.

5. Explicar os procesos de formación dun solo, identificar os principais tipos de solos e xustificar a 
importancia da súa conservación.

6. Trátase de avaliar se as alumnas e os alumnos son quen de recoñecer as características propias do
solo e os seus compoñentes e xustificar as razóns da súa importancia ecolóxica; se comprenderon a 
inflúencia de factores como  o  tipo de precipitación, relevo, litoloxia, a cuberta vexetal  o  a acción
humana na formación do solo e se coñecen os tipos de solos máis  importantes e algúnhas medidas 
de protección dos solos para evitar a desertización.

7. Explicar as características fundamentais dos principais taxons en que se clasifican os seres vivos 
e saber empregar claves dicotómicas para identificar os máis  comúns.

8.  Trátase  de  avaliar  se   o  alumnado  sabe  manexar  os criterios  cientificos  cos que se 
estableceron as clasificacións dos seres vivos e diferenciar os pertencentes a cada un dos cinco 
reinos, sabendo describir as características que os identifican; se é quen de manexar claves para 
identificar plantas e animais, cando menos ata  o  nivel de familia.

9. Relacionar tecidos e órganos cos cinco reinos e coñecer os principais tecidos animais e vexetais, 
a súa morfoloxia e fisioloxia.

10. Preténdese avaliar a capacidade do alumnado para identificar en debuxos, fotografias  o  
preparacións microscópicas órganos e tecidos animais e vexetais, facer debuxos explicativos 
indicando as súas características e funcionamento e  o  tipo de células que os forman, asi como se é 
capaz de realizar preparacións microscópicas sinxelas de tecidos, manexando os instrumentos, 
reactivos, etc.
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11. Explicar a vida das plantas e de calquera ser vivo como un sistema, entendendo que os seus 
modelos de organización son unha resposta determinada ás condicións do medio, fisico  o  
biolóxico, para asegurar a súa supervivencia.

12. Preténdese avaliar  o  coñecemento que posúe  o  alumnado sobre as funcións vitais das plantas 
e as adaptacións que lles permiten realizar estas funcións, asi como a inflúencia que sobre o as 
teñen determinadas variables.  Comprobarase  igualmente  se  é  capaz  de  deseñar  e desenvolver  
experiencias sobre a fotosintese e a acción das hormonas non  organismo, nas que se inclúa control 
de variables.

13. coñecer as funcións vitais nos principais grupos de animais e as estruturas e órganos que as 
permiten.

14. Preténdese avaliar  o  coñecemento do proceso de nutrición nos principais grupos animais e as 
estruturas e órganos que nO interveñen; as condutas e aparatos destinados á reprodución; os 
órganos e sistemas que levan a cabo a súa función de relación, asi como as adaptacións que lles 
permiten realizar estas funcións. Comprobarase tamén se as alumnas e os alumnos son capaces de 
deseñar e realizar experiencias sobre algún aspecto da dixestión, a circulación  o  a respiración.

5.PROGRAMACIÓN DE AULA

Unidade 1: A materia viva

Contidos

 A vida e os seus niveis de organización

 Os bioelementos e as biomoléculas

 A auga e os sais minerais

 Os glícidos

 Os lípidos

 As proteínas

 Os ácidos nucleicos

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.
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Obxectivos

 Explicar as características dos seres vivos dos distintos niveis de organización da materia 
viva, e das moléculas que forman parte dela.

 Coñecer a estrutura química, a clasificación e as funcións biolóxicas das biomoléculas.

 Explicar a estrutura dos ácidos nucleicos e a súa función como portadores da información 
xenética.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

•  Características dos seres vivos:

-  Complexidade e uniformidade.

-  As funcións de nutrición, de relación e de 
reprodución.

-  Os niveis de organización.

-  Recoñecemento da dificultade de definir o
concepto de vida.

•  Bioelementos e biomoléculas

-  Os bioelementos.

-  As biomoléculas inorgánicas: a auga e os 
sais minerais.

-  As características das biomoléculas 
orgánicas.

•  Os glícidos

-  Monosacáridos.

-  Disacáridos.

-  Polisacáridos.

-  Representación da fórmula lineal da 
glicosa.

-  Esquematización do enlace O-glicosídico.

•  Os lípidos

-  Ácidos graxos.

-  Triacilglicéridos  o  graxas.

-  Fosfolípidos.

-  Esteroides e terpenos.

-  Esquematización da formación dunha 
graxa (esterificación dun triglicérido).

•  As proteínas

-  Os aminoácidos.

-  A estrutura das proteínas.

-  Funcións das proteínas.

-  Os enzimas.

-  Esquematización da formación do enlace 

  1.  Describir as 
características dos seres 
vivos e os distintos niveis
de organización da 
materia viva.

  1.1.  Explica as características que
definen os seres vivos: 
complexidade, nutrición, relación e
reprodución, e coñece os principais
niveis de organización abióticos e 
bióticos.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC,

CSIEE

  2.  Definir os conceptos 
de bioelemento e 
biomolécula e coñecer os
principais bioelementos e
as características das 
biomoléculas 
inorgánicas.

  2.1.  Define bioelemento, 
oligoelemento e biomolécula; 
clasifica os bioelementos en 
primarios, secundarios e 
oligoelementos, e coñece as 
características do átomo de 
carbono.

CCL,

CMCT,

CAA,

CD,

CCEC

  2.2.  Explica a estrutura da auga, 
relaciona as súas propiedades 
fisicoquímicas coas súas funcións 
biolóxicas, e coñece as formas nas 
que se encontran os sais minerais 
nos seres vivos e as súas funcións 
biolóxicas.

CCL,

CMCT,

CAA,

CD,

CCEC

  3.  Describir a estrutura 
química dos glícidos e 
coñecer a súa 
clasificación e as súas 
funcións biolóxicas.

  3.1.  Coñece os principais 
glícidos, a súa composición, as 
súas estruturas, as súas funcións 
biolóxicas e a súa clasificación, e 
esquematiza un enlace O-
glicosídico.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  4.  Coñecer as 
características xerais dos 
lípidos e a súa 
clasificación.

  4.1.  Coñece os principais lípidos 
e ácidos graxos, a súa composición,
as súas estruturas, as súas funcións 
biolóxicas e a súa clasificación, e 
esquematiza a esterificación dun 
triglicérido.

CMCT,

CAA

  5.  Describir a estrutura 
dos aminoácidos e das 
proteínas e explicar a súa
variabilidade e as súas 
funcións biolóxicas.

  5.1.  Distingue os aminoácidos 
como compoñentes básicos das 
proteínas; coñece a composición, 
estruturas, funcións biolóxicas, 
especialmente a enzimática, e 
clasificación destas, e esquematiza 
o enlace peptídico.

CCL,

CAA,

CD
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peptídico e do mecanismo de actuación dun 
enzima.

•  Os ácidos nucleicos

-  Os nucleótidos.

-  Estrutura do ADN.

-  Estrutura do ARN.

-  Funcións dos ácidos nucleicos.

•  Dedución, a partir dunha secuencia de 
bases do ADN, de: a febra complementaria, 
a secuencia do ARNm e a secuencia de 
aminoácidos.

  6.  Explicar a estrutura 
dos ácidos nucleicos e a 
súa función como 
portadores da 
información xenética.

  6.1.  Distingue os nucleótidos 
como compoñentes básicos dos 
ácidos nucleicos, esquematiza a 
fórmula dun nucleótido e do enlace
fosfodiéster, e explica a estrutura 
de dobre hélice do ADN e dos 
distintos tipos de ARN.

CMCT,

CCEC,

CD

  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

Unidade 2: A vida e a súa organización

Contidos

 A célula

 A célula como unidade funcional: o metabolismo

 Cara á pluricelularidade

 As formas non celulares

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Establecer as diferenzas entre os distintos tipos de células e representalas 
esquematicamente.

 Definir metabolismo e explicar as características do anabolismo e do catabolismo e a 
función dos intermediarios metabólicos; establecer as diferenzas entre a respiración aerobia 
e a fermentación, explicar como se leva a cabo a fotosíntese e describir as etapas de cada 
proceso.

 Expoñer as razóns que puideron dar lugar a que algúns organismos se convertesen en seres 
pluricelulares, explicar a diferenciación celular e distinguir as distintas formas de 
organización pluricelular.

 Explicar que son os virus, os plásmidos, os viroides e os prións.
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Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  A célula:

-  Estrutura básica das células.

-  A célula procariota e a célula 
eucariota.

-  A célula eucariota vexetal e 
animal

-  A célula como unidade 
funcional: o metabolismo

-  Definición e tipos de 
metabolismos: o catabolismo e o 
anabolismo.

-  Identificación das diferentes 
moléculas dos principais 
intermediarios do metabolismo.

-  Procesos catabólicos: a 
respiración celular e a 
fermentación.

-  Procesos anabólicos: a 
fotosíntese.

-  Cara á pluricelularidade

-  A pluricelularidade. 
Diferenciación e especialización 
celular.

-  Tipos de clasificación dos 
organismos pluricelulares.

-  As formas non celulares

-  Os virus.

-   o tras formas non celulares: 
plásmidos, viroides e prións.

  1.  Distinguir entre células 
procariotas e eucariotas.

  1.1.  Establece as diferenzas entre os 
distintos tipos de células e represéntaas 
esquematicamente.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC,

CSIEE

  2.  Explicar que é o 
metabolismo, diferenciar os 
seus tipos e describir os 
principais procesos metabólicos.

  2.1.  Define metabolismo e explica as 
características do anabolismo e do 
catabolismo e a función dos intermediarios
metabólicos; establece as diferenzas entre 
a respiración aerobia e a fermentación, 
explica como se leva a cabo a fotosíntese e
describe as etapas de cada proceso.

CCL,

CMCT,

CAA

  3.  Comprender a evolución de
moitos organismos cara á 
pluricelularidade como resposta 
adaptativa.

  3.1.  Expón as razóns que puideron dar 
lugar a que algúns organismos se 
convertesen en seres pluricelulares, explica
a diferenciación celular e distingue as 
distintas formas de organización 
pluricelular.

CCL,

CMCT

  4.  Diferenciar as distintas 
formas de organización 
pluricelular.

  4.1.  Diferencia as distintas formas de 
organización pluricelular. CMCT

  5.  Coñecer as formas non 
celulares.

  5.1.  Explica qué son virus, plásmidos, 
viroides e prións.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

  6.  Elaborar traballos con 
pulcritude e sentido estético.

  6.1.  O abora traballos con pulcritude..

CCEC

Unidade 3: Os tecidos

Contidos

 Os tecidos vexetais

 Os tecidos animais

 A técnica histolóxica

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.
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Obxectivos

 Coñecer os diferentes tecidos vexetais e animais, as súas características e as funcións que 
desempeñan.

 Relacionar a importancia que ten o perfeccionamento da técnica histolóxica e a mellora dos 
microscopios para coñecer os tecidos.

 Identificar en imaxes (diapositivas, fotos, etc.) os principais tecidos animais e vexetais e 
saber a súa localización nos seres vivos.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Os tecidos vexetais:

-  Clasificación, estrutura e 
función dos distintos tipos de 
tecidos vexetais.

-  Os tecidos animais: 
clasificación, estrutura e función
dos diferentes tipos de tecidos 
animais. A célula como unidade 
funcional: o metabolismo

-  A técnica histolóxica: 
procesos que se seguen para 
realizar unha preparación 
histolóxica

  1.  Coñecer os principais 
tecidos vexetais e as súas 
diferentes variedades, e 
describir as súas características 
morfolóxicas e funcionais.

  1.1.  Clasifica e describe os tecidos 
meristemáticos e os tecidos 
parenquimáticos, sinala as 
características das súas células, a súa 
situación e a súa función na planta.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  1.2.  Clasifica e describe os tecidos 
de soporte e os tecidos secretores, e 
indica as características das súas 
células, a súa situación e a súa 
función na planta.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  1.3.  Clasifica e describe os tecidos 
protectores e os tecidos condutores, e 
indica as características das súas 
células, a súa situación e a súa 
función na planta.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  2.  Coñecer os principais tipos 
de tecidos animais, as súas 
principais características 
morfolóxicas e a función que 
desempeñan no organismo.

  2.1.  Clasifica os principais tipos de 
tecidos epiteliais, e sinala as súas 
características, a súa función e a súa 
localización no organismo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE,

CCEC

  2.2.  Describe as características dos 
tecidos conxuntivos, adiposos e 
cartilaxinosos, e indica a súa función 
e a súa situación no organismo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE,

CCEC
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  2.3.  Enumera as características do 
tecido óseo; sinala a súa composición,
a súa función e a súa localización, e 
indica as variedades que existen.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE,

CCEC

  2.4.  Describe as características 
morfolóxicas e funcionais do tecido 
sanguíneo.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE,

CCEC

  2.5.  Explica as características 
morfolóxicas e funcionais do tecido 
muscular e sinala as diferenzas entre 
os distintos tipos de tecidos 
musculares.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE,

CCEC

  2.6.  Explica as características do 
tecido nervioso e describe os 
diferentes tipos celulares que o 
forman.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE,

CCEC

  3.  Coñecer os principais 
procesos da técnica histolóxica.

  3.1.  Describe os procesos que se 
realizan na técnica histolóxica.

CMCT,

CSIEE

  4.  Utilizar materiais e recursos
expresivos para representar 
diferentes tecidos.

  4.1.  Usa materiais e recursos como 
o debuxo para representar neuronas, 
sarcómeros, etc.

CCEC

Unidade 4: A perpetuación da vida

Contidos

 O ciclo biolóxico e a reprodución

 O ciclo celular e a reprodución celular

 A mitose e a reprodución asexual

 A reprodución sexual e a meiose

 Os ciclos biolóxicos e a meiose

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.
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Obxectivos

 Comprender o significado da reprodución.

 Coñecer os distintos tipos de reprodución asexual.

 Recoñecer os mecanismos de división celular.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  O ciclo biolóxico e a reprodución:

-  Ciclo biolóxico e fases.

-  A reprodución e os seus tipos.

-  Células xerminais e somáticas.

-  Recoñecemento das distintas fases 
dun ciclo biolóxico:

-  O ciclo celular e a reprodución celular

-  Ciclo celular en células procariotas e 
eucariotas.

-  Etapas do ciclo celular: mitose e 
citocinese.

-  Representación das fases da mitose.

-  A mitose e a reprodución asexual:

-  Tipos de reprodución asexual en seres
unicelulares e pluricelulares.

-  Recoñecemento dos tipos de 
reprodución asexual en distintos 
organismos.

-  A reprodución sexual e a meiose:

-  Fases da reprodución sexual.

-  A meiose e as súas fases.

-  Recoñecemento en fotografías das 
fases da meiose.

-  Os ciclos biolóxicos e a meiose:

-  Ciclos de vida.

-  Representación esquemática dos 
ciclos biolóxicos.

  1.  Explicar a necesidade da 
reprodución para a 
continuidade da vida.

  1.1.  Define ciclo biolóxico, 
distingue as fases dun ciclo 
vital e coñece os tipos de 
reprodución que presentan os 
seres vivos.

CCL,

CMCT

  2.  Coñecer os distintos tipos 
de reprodución asexual e 
describir as fases da mitose e 
do ciclo celular.

  2.1.  Diferencia os tipos de 
reprodución asexual e explica 
as fases do ciclo celular e da 
mitose.

CMCT,

CD,

CAA

  3.  Coñecer as fases da 
reprodución sexual, explicar os
ciclos biolóxicos e recoñecer as
fases da meiose e a súa 
importancia.

  3.1.  Explica as fases da 
reprodución sexual, os ciclos 
biolóxicos e entende a 
necesidade da meiose no 
mantemento da constancia 
numérica dos cromosomas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CCEC

  4.  Apreciar como o 
coñecemento científico influíu 
no modo de vida actual.

  4.1.  Valora a importancia do 
coñecemento científico sobre o
mecanismo da reprodución 
sexual para evitar 
enfermidades.

CSC

  5.  Mostrar iniciativa nas 
actividades propostas na aula.

  5.1.  Mostra iniciativa e dá 
conta das actividades 
propostas.

CSIEE
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Unidade 5: A biodiversidade e a súa conservación

Contidos

 A orixe da biodiversidade

 A biodiversidade e a selección natural

 A adaptación

 A especiación  o  formación de especies

 A biodiversidade e a súa distribución

 As rexións bioxeográficas

 Os ecosistemas españois

 A insularidade. Os endemismos

 A biodiversidade e a súa conservación

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Asociar cada fito evolutivo co autor máis  relevante e a época na que se produce.

 Definir a biodiversidade e as teorías que a explican.

 Coñecer como actúa a selección natural e as achegas da teoría sintética.

 Comprender como se produce a especiación.

 Distinguir os factores bióticos e abióticos que inflúen na distribución dos seres vivos.

 Localizar as rexións bioxeográficas.

 Coñecer os ecosistemas españois.

 Definir a insularidade e os endemismos.

 Explicar a biodiversidade e a súa conservación.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave
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Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  A orixe da 
biodiversidade.

-  A 
biodiversidade e a
selección natural.

-  A adaptación e 
a especiación.

-  A 
biodiversidade e a
súa distribución.

-  As zonas 
bioxeográficas.

-  Os ecosistemas 
españois.

-  A insularidade. 
Os endemismos.

-  A 
biodiversidade e a
súa conservación.

  1.  Coñecer os principais fitos no 
desenvolvemento das teorías evolucionistas e
comprender o concepto de biodiversidade e 
as teorías que explican a súa orixe.

  1.1.  Relaciona os seguintes autores coas 
súas achegas á fundamentación do 
evolucionismo: Jean-Baptiste Lamarck, 
Charles Darwin, Alfred Wallace, Stanlei 
Miller e Lynn Margulis.

CCL,

CMCT,

CSIEE,

CCEC

  1.2.  Define biodiversidade segundo a 
Conferencia de Río de Xaneiro de 1992.

CCL,

CMCT,

CSIEE,

CCEC

  1.3.  Explica que é o catastrofismo e indica d
o s autores que defendan as ideas fixistas; 
define evolución e cita d o s autores 
evolucionistas.

CCL,

CMCT,

CSIEE,

CCEC

  2.  Explicar como actúa a selección natural 
e as achegas da teoría sintética.

  2.1.  Indica os principios mediante os cais 
actúa a selección natural.

CMCT,

CD

  2.2.  Explica qué é a teoría sintética e expón 
algunhas achegas desta teoría ao 
evolucionismo.

CMCT,

CD

  3.  Definir adaptación e coñecer os 
principais tipos de adaptación ao medio e 
explicar correctamente o concepto de 
especiación.

  3.1.  Enuncia d o s exemplos de adaptacións 
estruturais, d o s de adaptacións fisiolóxicas e
d o s de adaptacións do comportamento.

CCL,

CMCT, 
CAA,

CD

  3.2.  Define especiación e cita algún 
mecanismo que favoreza  o  induza a 
aparición de novas especies.

CCL,

CMCT,

CAA,

CD

  4.  Definir biodiversidade e explicar a súa 
distribución ao longo do planeta coñecendo 
os factores que inflúen niso.

  4.1.  Define bioma e sitúa sobre un mapa os 
principais biomas terrestres.

CCL,

CMCT,

CAA

  4.2.  Realiza unha táboa na que expón de 
modo comparativo as características xerais da
vexetación e da fauna dos principais 
ecosistemas (deserto polar, tundra, taiga, 
bosque caducifolio, bosque mediterráneo, 
estepa, deserto, sabana, selva tropical, etc.).

CCL,

CMCT,

CAA

  5.  Definir zona bioxeográfica e coñecer as 
principais que hai na Terra.

  5.1.  Define bioxeografía e rexión 
bioxeográfica.

CCL,

CCEC

  6.  Establecer os principais ecosistemas 
españois e coñecer as súas destacables 
características.

  6.1.  Sobre unha mapa terrestre sitúa as 
principais rexións bioxeográficas (paleártica, 
neártica, afrotropical, neotropical, australiana,
indomalaia, antártica e oceánica). Sobre un 
mapa de España sitúa as subrexións 
bioxeográficas principais presentes 
(eurosiberiana, mediterránea e macaronésica).

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CCEC,

CSIEE
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  6.2.  Realiza unha táboa comparativa na que 
se expoñan as características xerais, fauna e 
flora máis  relevantes dos principais 
ecosistemas terrestres españois (alta montaña,
clima oceánico, clima mediterráneo, illas 
Canarias).

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CCEC,

CSIEE

  6.3.  Realiza unha táboa comparativa na que 
se expoñan as características xerais, fauna e 
flora máis  relevantes dos principais 
ecosistemas acuáticos españois (bosques de 
ribeira, zonas húmidas e litoral).

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CCEC,

CSIEE

  7.  Entender a influencia da insularidade na 
biodiversidade, comprender o concepto de 
endemismo e coñecer algúns exemplos 
relevantes.

  7.1.  Define endemismo e pon polo menos 
tres exemplos diferentes de endemismos 
vexetais e tres animais en España.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

  8.  Comprender a importancia que ten a 
biodiversidade, coñecer as principais causas 
que provocan a súa perda e expoñer algúns 
mecanismos para a súa conservación.

  8.1.  Explica os principais factores causantes
de perda de biodiversidade. CMCT,

CD,

CSC

Unidade 6: A clasificación dos seres vivos

Contidos

 A clasificación dos seres vivos

 As moneras

 Os protoctistas

 Os fungos

 As plantas

 Os animais

 As claves dicotómicas e a súa utilización

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Entender a necesidade de clasificar os seres vivos e poñerlles un nome científico para poder
identificalos.
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 Describir as características xerais de cada un dos cinco reinos e coñecer a clasificación de 
cada un deles, sinalando as características máis  importantes de cada un dos grupos nos que 
se dividen.

 Coñecer o funcionamento das claves dicotómicas e valorar a importancia que ten a súa 
correcta utilización para poder identificar os seres vivos.

 Mostrar interese e curiosidade por coñecer a biodiversidade da zona e desenvolver 
comportamentos adecuados para a súa protección e conservación

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A clasificación dos 
seres vivos: os sistemas 
de clasificación; os 
taxons e o nome 
científico.

-  As moneras: as súas 
características xerais e a 
súa clasificación.

-  Os protoctistas: as 
súas características 
xerais e a  súa 
clasificación.

-  Os fungos: as súas 
características xerais e a 
súa clasificación.

-  As plantas: as súas 
características xerais e a 
súa clasificación.

-  Os animais: as súas 
características xerais e a 
súa clasificación.

-  As claves dicotómicas 
e a súa utilización.

  1.  Comprender a necesidade que hai 
de clasificar os seres vivos, nomealos 
cientificamente para poder 
identificalos, e analizar como varía ao 
longo do tempo a clasificación xeral 
dos seres vivos.

  1.1.  Sinala os sistemas de 
clasificación que se poden utilizar 
para agrupar os seres vivos e explica 
os conceptos de taxon, especie e 
sistema binomial de nomenclatura.

CCL,

CMCT,

CSC,

CD,

CCEC

  2.  Sinalar as características xerais do 
reino moneras e coñecer a súa 
clasificación.

  2.1.  Indica as características máis  
importantes do reino moneras e os 
principais grupos que se diferencian 
nel.

CCL,

CMCT

  3.  Describir as principais 
características do reino protoctistas e 
coñecer os principais grupos que se 
inclúen nel.

  3.1.  Indica as principais 
características do reino protoctistas, 
enumera os principais grupos que se 
diferencian nel e sinala as súas 
características máis  importantes.

CCL,

CMCT,

CD

  4.  Enumerar as características máis  
destacadas do reino fungos e coñecer a 
súa clasificación.

  4.1.  Describe as características 
principais do reino fungos e indica os 
principais grupos que se diferencian e 
as súas características. CCL,

CMCT

  5.  Coñecer as características xerais do
reino das plantas e a súa clasificación.

  5.1.  Enumera as principais 
características do reino das plantas e 
sinala os grupos máis  importantes 
que se diferencian nel e as 
características máis  destacadas.

CCL,

CMCT,

CCEC

  6.  Sinalar as características xerais do 
reino dos animais e coñecer a súa 
clasificación.

  6.1.  Explica as características máis  
importantes do reino dos animais e 
dos seus principais filos.

CCL,

CMCT,

CAA

  7.  Coñecer o funcionamento dunha 
clave dicotómica.

  7.1.  Utiliza claves dicotómicas para 
clasificar e identificar distintos tipos 
de organismos.

CMCT,

CAA

  8.  Ser consciente da importancia que 
tivo para a humanidade a clasificación 
dos seres vivos.

  8.1.  É consciente de que a 
clasificación dos seres vivos, e en 
especial dos microorganismos, 
contribuíu a curar moitas 
enfermidades.

CCEC
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Unidade 7: As plantas

Contidos

 A función de nutrición nas plantas

 A función de relación nas plantas

 A función de reprodución nas plantas

 A reprodución en briófitas e pteridófitas

 A reprodución nas plantas con sementes

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer os detalles da nutrición en briófitas e en cormófitas.

 Coñecer como se producen as funcións de relación nas plantas e o papel das hormonas 
vexetais na regulación e na coordinación das actividades fisiolóxicas das plantas.

 Comprender a importancia e as características do proceso da reprodución nas plantas.

 Coñecer a estrutura da flor en coniferófitas e en anxiospermatófitas, e explicar a 
polinización e a fecundación. Coñecer os procesos de formación do embrión, a semente, o 
froito e a xerminación.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  A nutrición nas 
plantas.

-  As funcións de 
relación nas plantas.

-  A función de 
reprodución nas 
plantas.

-  A reprodución en 
briófitas e 
pteridófitas.

  1.  Describir as diferenzas que existen entre
a nutrición das briófitas e a das cormófitas, e
as distintas etapas do proceso da nutrición 
das cormófitas.

  1.1.  Describe as diferenzas entre o tipo de
nutrición das briófitas e das cormófitas, e 
enumera as distintas etapas que teñen lugar 
na nutrición das cormófitas.

CCL,

CMCT

  2.  Explicar os procesos de absorción da 
auga e dos sais minerais polas plantas.

  2.1.  Explica os procesos de absorción da 
auga e dos sais minerais polas plantas.

CMCT,

CD

  3.  Relacionar determinados procesos 
fisico-químicos cos procesos fisiolóxicos 
que interveñen no transporte de nutrientes 
nas plantas.

  3.1.  Identifica e describe os procesos 
fisiolóxicos que se producen nas plantas 
para que circule o zume bruto e o zume o 
aborado.

CMCT,

CD
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-  A reprodución nas 
plantas con 
sementes.

  3.2.  Enumera as substancias gasosas que 
necesitan as plantas e explica os seus 
mecanismos de absorción.

CCL,

CMCT

  4.  Coñecer as funcións de relación nas 
plantas e o papel das hormonas vexetais na 
regulación e na coordinación vexetal.

  4.1.  Coñece as características das 
hormonas e os procesos nos que interveñen.

CMCT,

CAA

  4.2.  Comprende como se producen as 
respostas dos vexetais ante os estímulos e 
coñece a importancia da fotoperiodicidade.

CMCT

  5.  Comprender a importancia do proceso 
reprodutivo nas plantas e describir as súas 
formas básicas de reprodución.

  5.1.  Describe os tipos de reprodución 
asexual que se levan a cabo nas plantas.

CMCT

  5.2.  Describe a reprodución sexual nas 
plantas e a importancia da reprodución 
alternante.

CMCT,

CCL,

CD,

CAA

  6.  Explicar as características da 
reprodución nas briófitas e nas pteridófitas.

  6.1.  Explica as características da 
reprodución nas briófitas e identifica e 
esquematiza o seu ciclo reprodutor.

CCL,

CMCT,

CAA

  6.2.  Explica as características da 
reprodución nas pteridófitas e identifica e 
esquematiza o seu ciclo reprodutor.

CCL,

CMCT,

CAA

  7.  Coñecer a estrutura da flor en 
coniferófitas e en anxiospermatófitas, e 
explicar a polinización e a fecundación.

  7.1.  Identifica os distintos compoñentes 
dunha flor.

CMCT,

CCEC,

CD

  7.2.  Describe en que consisten a 
polinización e a fecundación.

CCL,

CMCT

  8.  Coñecer os procesos de formación do 
embrión, a semente, o froito e a 
xerminación.

  8.1.  Explica como se forma o embrión, a 
semente e o froito, e o proceso da 
xerminación.

CMCT,

CD

  9.  Valorar a importancia do coñecemento 
das plantas e a súa reprodución para o ser 
humano.

  9.1.  Valora a importancia das plantas para 
o ser humano. CSC

10.  Mostrar interese polas plantas do seu 
ámbito.

  8.1.  Achega plantas silvestres do seu 
ámbito para o seu estudo.

CSIEE

Unidade 8: A nutrición nos animais I

Contidos

 A nutrición nos animais

 A dixestión I. O proceso en invertebrados

 A dixestión II. O proceso en vertebrados

 O intercambio de gases

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.
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Obxectivos

 Coñecer os procesos implicados na nutrición animal.

 Saber as partes dos aparatos dixestivos dos vertebrados e as etapas que caracterizan o 
proceso dixestivo.

 Explicar o significado biolóxico da respiración celular e a evolución dos distintos sistemas 
nos diferentes grupos de animais.

 Coñecer as etapas que caracterizan cada un dos procesos da respiración pulmonar.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  A nutrición nos animais

-  Superficies de 
intercambio e proceso 
dixestivo.

-  Esquematización do 
proceso da dixestión.

-  Fisioloxía da dixestión

-  Regulación do proceso 
dixestivo.

-  Etapas do proceso 
respiratorio

-  Mecanismos de 
ventilación e incorporación 
de gases.

-  Tipos de sistemas 
respiratorios.

-  Fisioloxía da respiración

-  Captación de gases.

-  Intercambio gasoso.

-  Transporte de gases.

  1.  Coñecer os procesos implicados na 
nutrición animal: superficies de 
intercambio e proceso da nutrición, así 
como a evolución das estruturas 
dixestivas nos invertebrados.

  1.1.  Explica como se realiza o 
intercambio de substancias en animais, 
enumera as etapas do proceso da nutrición, 
e realiza e interpreta esquemas das 
estruturas dixestivas dos invertebrados.

CCL,

CMCT,

CAA

  2.  Coñecer as partes do aparato 
dixestivo dos vertebrados e as etapas 
que caracterizan o proceso dixestivo.

  2.1.  Describe as etapas do proceso 
dixestivo e os procesos que nelas teñen 
lugar.

CCL,

CMCT,

CAA

  3.  Distinguir a difusión simple, a 
respiración cutánea, traqueal e branquial
así como a evolución destes sistemas 
nos diferentes grupos de animais.

  3.1.  Explica todos os sistemas 
respiratorios, agás o pulmonar, e identifica 
os seus principais modelos e características
relacionándoos cos grupos de animais que 
os presentan.

CCL,

CMCT,

CAA

  4.  Explicar a respiración pulmonar e 
coñecer as etapas que caracterizan cada 
un dos seus procesos.

  4.1.  Explica como se produce o proceso 
da respiración pulmonar.

CCL,

CMCT,

CD

  5.  Valorar a importancia do 
coñecemento da anatomía dos animais.

  5.1.  Valora a importancia do 
coñecemento das bases fisiolóxicas e as 
súas aplicacións veterinarias.

CSC

  6.  Ser constante no seu traballo e 
elaborar as tarefas con sentido estético.

  6.1.  Participa activamente nas actividades
de grupo. CSIEE

  6.2.  O abora os seus traballos con 
pulcritude e sentido estético.

CCEC

Unidade 9: A nutrición nos animais II

Contidos

 O transporte de substancias

 Os modelos de sistemas circulatorios
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 Os modelos de aparatos excretores

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer como se leva a cabo o transporte de substancias.

 Diferenciar os distintos modelos de sistemas de circulación.

 Saber as principais substancias que excretan os animais e os diferentes órganos excretores 
dos invertebrados.

 Explicar os modelos de aparatos excretores dos vertebrados.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  O transporte de 
substancias:

-  Líquidos circulantes.

-  Os vasos.

-  O mecanismo propulsor

-  Modelos de sistemas de 
circulación:

-  Tipos de sistemas 
circulatorios en 
invertebrados.

-  Tipos de sistemas 
circulatorios en 
vertebrados.

-  Modelos de aparatos 
excretores:

-  Os produtos de refugallo.

-  Órganos excretores de 
invertebrados.

-  Órganos excretores de 
vertebrados.

  1.  Coñecer os o elementos 
anatómicos do sistema circulatorio,
así como o funcionamento do 
órgano impulsor nos mamíferos.

  1.1.  Realiza e interpreta esquemas 
dos o elementos anatómicos máis  
importantes do aparato circulatorio e 
explica o aparato cardíaco.

CCL,

CMCT

  2.  Distinguir os diferentes 
modelos de sistemas de circulación
e as características dos sistemas 
circulatorios en invertebrados e 
vertebrados.

  2.1.  Distingue os tipos de sistemas de
circulación e os principais aparatos 
circulatorios en invertebrados e 
vertebrados.

CCL,

CMCT,

CD

  3.  Distinguir as principais 
substancias que excretan os 
animais e os diferentes órganos 
excretores dos invertebrados.

  3.1.  Diferencia os produtos non 
nitroxenados dos nitroxenados e as 
características dos órganos excretores 
dos invertebrados.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  4.  Explicar os órganos excretores
dos vertebrados e a formación dos  
o riños.

  4.1.  Explica os órganos excretores 
dos vertebrados e o proceso de 
formación dos  o riños neles.

CCL,

CMCT

  5.  Valorar a importancia do 
coñecemento da anatomía dos 
animais.

  5.1.  Valora a importancia do 
coñecemento das bases fisiolóxicas e as
súas aplicacións veterinarias.

CSC

  6.  Ser constante no seu traballo e 
elaborar as tarefas con sentido 
estético.

  6.1.  Participa activamente nas 
actividades de grupo. CSIEE

  6.2.  O abora os seus traballos con 
pulcritude e sentido estético.

CCEC
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Unidade 10: A relación nos animais

Contidos

 A recepción dos estímulos

 O sistema de coordinación nerviosa

 Os sistemas nerviosos dos invertebrados

 O sistema nervioso dos vertebrados

 A resposta e os efectores

 O sistema de coordinación hormonal

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Distinguir os distintos tipos de receptores sensoriais e comprender a transmisión da 
información no sistema nervioso.

 Comparar os sistemas nerviosos dos principais grupos de invertebrados e o funcionamento 
do dos vertebrados.

 Coñecer o sistema de coordinación endócrino nos animais e enumerar as aplicacións 
derivadas do coñecemento das hormonas.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  A recepción dos estímulos:

-  Os receptores e os seus 
tipos: órganos sensoriais.

-  O sistema de coordinación 
nervioso:

-  A transmisión do impulso 
nervioso.

-  Os sistemas nerviosos dos 
invertebrados:

  1.  Asimilar os conceptos de 
estímulo, receptor e efector, e 
distinguir os distintos tipos de 
receptores sensoriais.

  1.1.  Esquematiza o proceso de 
coordinación e control, describe os o 
elementos que o compoñen e distingue 
os distintos tipos de receptores 
sensoriais.

CMCT,

CAA,

CD

  2.  Comprender a transmisión 
da información no sistema 
nervioso.

  2.1.  Explica, mediante textos, 
esquemas e debuxos, a transmisión da 
información ao longo da neurona e entre
neuronas.

CCL,

CMCT,

CAA,

CD

  3.  Comparar os sistemas 
nerviosos dos principais grupos 
de invertebrados.

  3.1.  Establece as semellanzas e as 
diferenzas entre os sistemas nerviosos 
dos invertebrados.

CMCT,

CAA
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-  Modelos de sistemas 
nerviosos.

-  O sistema nervioso dos 
vertebrados:

-  O sistema nervioso central.

-  O sistema nervioso 
periférico.

-  Funcionamento do sistema
nervioso.

-  O sistema de coordinación 
hormonal:

-  As hormonas e os seus 
tipos.

-  Mecanismos da acción 
hormonal.

-  Sistema hormonal dos 
invertebrados.

-  Sistema hormonal dos 
vertebrados.

-  Aplicacións das hormonas.

  4.  Coñecer o sistema nervioso 
dos vertebrados: organización e 
funcionamento.

  4.1.  Describe o sistema nervioso 
central dos vertebrados.

CCL,

CMCT

  4.2.  Describe o sistema nervioso 
periférico e explica o funcionamento do 
sistema nervioso nos vertebrados.

CCL,

CMCT

  5.  Describir o sistema de 
coordinación endócrino nos 
animais, establecer as diferenzas 
entre o de vertebrados e 
invertebrados e enumerar as 
aplicacións derivadas do 
coñecemento das hormonas.

  5.1.  Describe o sistema de 
coordinación endócrino nos animais, 
establece as diferenzas entre o de 
vertebrados e invertebrados e indica 
aplicacións derivadas do coñecemento 
das hormonas.

CCL,

CMCT,

CSC

  6.  Ser constante no seu traballo
e elaborar as tarefas con sentido 
estético.

  6.1.  Participa activamente nas 
actividades propostas buscando 
información.

CSIEE

  6.2.  O abora os seus traballos con 
pulcritude e sentido estético.

CCEC

Unidade 11: A reprodución nos animais

Contidos

 Os tipos de reprodución nos animais

 A reprodución sexual: a formación dos gametos

 A reprodución sexual: a fecundación

 A reprodución sexual: o desenvolvemento embrionario

 A intervención humana na reprodución

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer algúns dos principais sistemas de reprodución asexual en animais e describir 
algunhas das formas especiais de reprodución.

 Coñecer os o elementos anatómicos do aparato reprodutor, a morfoloxía dos gametos e o 
proceso de gametoxénese.
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 Diferenciar fecundación externa e interna e describir os acontecementos que se producen. 
Coñecer os procesos que converten o cigoto nun individuo desenvolvido e coñecer os tipos 
de desenvolvemento postembrionario.

 Coñecer algúns dos sistemas principais de reprodución asistida e de control da natalidade.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  Os tipos de reprodución 
nos animais:

-  A reprodución sexual.

-  A reprodución asexual.

-  Formas especiais de 
reprodución.

-  A formación dos 
gametos:

-  A gametoxénese.

-  A fecundación:

-  Os tipos de fecundación.

-  O proceso da 
fecundación.

-  O desenvolvemento 
embrionario e 
postembrionario:

-  O período embrionario.

-  O período 
postembrionario.

-  A intervención humana 
na reprodución:

-  A reprodución asistida.

-  Os métodos 
anticonceptivos.

  1.  Comprender as diferentes 
modalidades de reprodución que 
xurdiron ao longo da evolución.

  1.1.  Define as principais modalidades de 
reprodución e indica os grupos animais que 
as presentan.

CCL,

CMCT

  2.  Identificar os principais o 
elementos anatómicos do aparato 
reprodutor feminino e masculino, 
describir as partes principais do 
óvulo e do espermatozoide e 
coñecer as etapas da gametoxénese 
masculina e feminina.

  2.1.  Identifica os diferentes o elementos 
anatómicos do aparato reprodutor e os o 
elementos esenciais dun óvulo e dun 
espermatozoide.

CMCT,

CAA,

CCEC

  2.2.  Distingue e compara o proceso da 
espermatoxénese do proceso da ovoxénese.

CMCT,

CAA

  3.  Explicar o mecanismo da 
fecundación e os seus diferentes 
tipos.

  3.1.  Explica o mecanismo da fecundación e
os seus diferentes tipos.

CCL,

CMCT

  4.  Comprender e explicar as 
características do desenvolvemento
embrionario e os diferentes 
desenvolvementos do período 
postembrionario.

  4.1.  Identifica os tipos de ovo, de 
segmentación e de gastrulación en relación 
cos grupos animais que os presentan e indica 
que estruturas do organismo derivan de cada 
unha das tres follas embrionarias.

CMCT,

CAA,

CD,

CCEC

  4.2.  Distingue os tipos de desenvolvemento
postembrionario e recoñece en que grupo de 
animais se dá cada un deles.

CMCT,

CD

  5.  Distinguir diferentes técnicas 
de reprodución asistida e os 
diferentes métodos 
anticonceptivos.

  5.1.  Explica a fecundación in vitro e a 
inseminación artificial e describe as 
características e a utilización dos principais 
métodos anticonceptivos.

CMCT,

CSC

  6.  Ser constante no seu traballo e 
elaborar as tarefas con sentido 
estético.

  6.1.  Participa activamente nas actividades 
propostas buscando información. CSIEE

  6.2.  O abora os seus traballos con 
pulcritude e sentido estético. CCEC

Unidade 12: A Terra: orixe, estrutura e composición

Contidos

 A orixe do sistema solar e da Terra

 O estudo da Terra

 A xeosfera e a súa estrutura
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 A composición da xeosfera

 Os minerais e o ser humano

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer as distintas teorías que explicaron a orixe do universo e da Terra.

 Saber cais son os principais métodos de investigación do interior terrestre.

 Explicar os modelos estruturais da Terra.

 Coñecer os principais procesos de formación dos minerais, as súas propiedades, 
clasificación e aplicacións.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

.-  Orixe do sistema solar 
e da Terra:

-  A formación do sistema
solar.

-  A formación da Terra.

-  O estudo da Terra:

-  Os métodos directos.

-  Os métodos indirectos.

-  As novas tecnoloxías.

-  A xeosfera e a súa 
estrutura:

-  A codia.

-  O manto.

-  O núcleo.

-  A composición da 
Terra:

-  Os minerais.

-  As propiedades físicas 
dos minerais.

-  A clasificación dos 
minerais.

-  Os minerais e o ser 
humano.

  1.  Comparar as hipóteses 
catastrofistas e nebulares.

  1.1.  Sinala as diferenzas entre as teorías 
catastrofistas e as nebulares.

CCL,

CMCT,

CAA

  2.  Describir os principais métodos 
de investigación do interior 
terrestre.

  2.1.  Describe as observacións indirectas 
que proporcionan datos do interior terrestre, 
indicando a súa base física.

CCL,

CMCT

  2.2.  Coñece os distintos tipos de ondas 
sísmicas e a importancia que teñen para 
establecer os modelos do interior da Terra.

CMCT,

CD

  3.  Explicar os modelos estruturais 
da Terra para comprender o 
comportamento físico do noso 
planeta.

  3.1.  Explica os modelos estruturais da Terra
para comprender o comportamento físico do 
noso planeta e relaciona o modelo 
xeoquímico e o dinámico.

CCL,

CMCT,

CCEC

  4.  Definir mineral e cristal e 
coñecer os principais procesos de 
formación dos minerais, as súas 
propiedades, clasificación e 
aplicacións.

  4.1.  Define mineral e cristal e coñece os 
principais procesos de formación dos 
minerais.

CCL,

CMCT

  4.2.  Indica as propiedades dos minerais e 
explica a súa clasificación e a súa utilización 
polo ser humano.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC

  5.  Ser constante no seu traballo e 
elaborar as tarefas con sentido 
estético.

  5.1.  O abora os seus traballos con 
pulcritude e sentido estético. CCEC
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Unidade 13: A Terra. A dinámica terrestre

Contidos

 A dinámica terrestre. As primeiras ideas

 A teoría da tectónica de placas

 As probas da teoría da tectónica de placas

 O motor das placas

 Consecuencias da dinámica litosférica

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Sinalar as diferenzas entre as principais hipóteses oroxénicas e explicar as principais probas
que apoian as hipóteses mobilistas.

 Explicar os puntos fundamentais da dinámica de placas.

 Coñecer os modelos para explicar o movemento das placas.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A dinámica 
terrestre. As 
primeiras ideas.

-  A teoría da 
tectónica de placas:

-  As placas 
litosféricas.

-  Interaccións entre 
placas.

-  As probas da 
teoría da tectónica 
de placas.

-  O motor das 
placas.

-  Consecuencia da 
dinámica litosférica: 
terremotos.

  1.  Revisar as principais hipóteses 
oroxénicas e analizar as hipóteses da deriva 
continental e da expansión do fondo 
oceánico como precursoras da teoría da 
tectónica de placas.

  1.1.  Sinala as diferenzas entre as 
principais hipóteses oroxénicas e 
explica as principais probas que 
apoian as hipóteses mobilistas.

CCL,

CMCT,

CD

  2.  Coñecer os puntos fundamentais da 
teoría da tectónica de placas e diferenciar os 
tipos de movementos relativos entre as 
placas.

  2.1.  Explica os puntos 
fundamentais da dinámica de placas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC

  3.  Explicar os diferentes modelos sobre o 
mecanismo impulsor que move as placas e 
unha das consecuencias da súa dinámica.

  3.1.  Explica os diferentes modelos
sobre o mecanismo impulsor que 
move as placas e explica as 
consecuencias da súa dinámica.

CCL,

CMCT

  4.  Ser constante no seu traballo e elaborar 
as tarefas con sentido estético.

  4.1.  O abora os seus traballos con 
pulcritude e sentido estético. CCEC
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Unidade 14: Os procesos endóxenos

Contidos

 A deformación da litosfera

 O magmatismo

 O metamorfismo

 Os procesos endóxenos e o ser humano

 Consecuencias da dinámica litosférica

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Distinguir os diferentes tipos de deformación da litosfera e as súas consecuencias.

 Explicar os diferentes tipos de magmas, así como a súa formación e evolución, e describir 
os principais tipos de rochas magmáticas e os seus depósitos diferenciando entre 
plutonismo e vulcanismo.

 Coñecer os procesos metamórficos, incluídos os factores que inflúen, así como as principais
rochas metamórficas e os seus depósitos.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  A deformación da litosfera:

-  Diáclases, dobras e fallas.

-  O magmatismo

-  Os magmas: formación, 
evolución e tipos.

-  As rochas magmáticas.

-  Metamorfismo:

-  O metamorfismo e os seus 
efectos.

-  As rochas metamórficas.

-  Os procesos endóxenos e o ser
humano

  1.  Coñecer os tipos de 
deformación da litosfera.

  1.1.  Distingue os diferentes tipos de 
deformación da litosfera e as súas 
consecuencias.

CCL,

CMCT,

CCEC

  2.  Explicar o concepto de magma 
e comprender a súa formación, 
evolución e tipos.

  2.1.  Explica o concepto de magma, a 
súa formación, evolución e tipos

CCL,

CMCT

  3.  Coñecer os tipos de rochas 
magmáticas e a actividade 
magmática, plutónica e volcánica.

  3.1.  Describe os diferentes tipos de 
rochas magmáticas, a actividade 
magmática plutónica e volcánica.

CCL,

CSIEE,

CMCT,

CD,

CAA

  4.  Explicar o concepto de 
metamorfismo, os factores que o 
motivan, os seus efectos e tipos.

  4.1.  Coñece o concepto de 
metamorfismo e describe os factores 
que inflúen nel, os seus efectos e tipos.

CCL,

CMCT,
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  5.  Distinguir as principais rochas 
metamórficas.

  5.1.  Describe os principais tipos de 
rochas metamórficas.

CSIEE,

CCL,

CAA,

CMCT,

CD

  6.  Coñecer os principais depósitos
magmáticos e metamórficos.

  6.1.  Coñece algúns dos depósitos 
magmáticos e metamórficos.

CD,

CSC

Unidade 15: Os procesos esóxenos e a historia da Terra

Contidos

 A meteorización

 O solo

 O transporte e a erosión

 A sedimentación e as concas sedimentarias

 A formación das rochas sedimentarias

 A clasificación das rochas sedimentarias

 Os procesos esóxenos e o ser humano

 A estratificación, o seu estudo e a historia da Terra

 O estudo xeolóxico dun territorio

Temporalización

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

  Distinguir en que consisten os procesos xeolóxicos esóxenos de meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación e saber como se levan a cabo.

  Coñecer como se forman os solos e que factores inflúen niso, e saber cais son os seus 
compoñentes.

  Describir os procesos de formación das rochas sedimentarias e coñecer a súa clasificación.

  Enumerar os recursos e os riscos que producen os procesos esóxenos para o ser humano.

  Entender a importancia da estratigrafía para o coñecemento da historia xeolóxica da Terra.
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  Comprender a importancia que teñen os mapas xeolóxicos para coñecer a historia 
xeolóxica dunha zona.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliable

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

-  A meteorización:

-  A meteorización 
química e a 
meteorización mecánica
o  física.

-  O solo:

-  Os compoñentes e a 
formación do solo.

-  Os factores edáficos.

-  Erosión, transporte e 
sedimentación.

-  A formación das 
rochas sedimentarias:

-  Os procesos da 
diaxénese.

-  A clasificación das 
rochas sedimentarias:

-  As rochas detríticas e 
as rochas non detríticas.

-  Os procesos esóxenos 
e o ser humano.

-  A estratificación e a 
historia da Terra:

-  Os estratos, 
secuencias e series 
estratigráficas, estudo 
do rexistro 
estratigráfico.

-  O calendario da 
historia da Terra.

-  Os mapas xeolóxicos. 
Utilización e o 
elementos.

  1.  Coñecer que é a meteorización e 
os seus diferentes tipos.

  1.1.  Explica que é a meteorización e os
diferentes tipos que existen e describe os
procesos que a levan a cabo.

CCL,

CMCT,

CAA

  2.  Explicar que é o solo e cal é a 
súa composición; comprender como 
ten lugar a formación do solo e 
coñecer os factores que inflúen neste 
proceso.

  2.1.  Explica que é o solo, cal é a súa 
composición e comprende como ten 
lugar a formación do solo e coñece os 
factores que inflúen neste proceso.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSIEE

  3.  Coñecer os procesos xeolóxicos 
de erosión, transporte e 
sedimentación, quen os realiza e 
como se producen.

  3.1.  Indica en que consisten os 
procesos xeolóxicos de transporte e 
erosión sinalando como se levan a cabo.

CMCT

  4.  Comprender os procesos de 
formación das rochas sedimentarias e
coñecer a súa clasificación.

  4.1.  Enumera os procesos que teñen 
lugar na formación das rochas 
sedimentarias e indica en que consiste 
cada un deles.

CCL,

CMCT

  4.2.  Clasifica as rochas sedimentarias e
coñece as características de cada grupo.

CMCT,

CAA,

CD,

CSC

  5.  Entender como se forman os 
estratos, a importancia que teñen 
para o coñecemento da historia 
xeolóxica dunha zona e coñecer os 
principios que utiliza a estratigrafía.

  5.1.  Explica que son os estratos, as 
series estratigráficas e as 
descontinuidades estratigráficas.

CCL,

CMCT

  6.  Comprender o proceso de 
fosilización, entender os principios 
dos métodos de datación e coñecer as
distintas unidades nas que se divide a
historia xeolóxica da Terra.

  6.1.  Explica a importancia dos fósiles 
na estratigrafía, o proceso de fosilización
e os métodos de datación estratigráfica.

CCL,

CMCT,

CCEC

  6.2.  Enumera as principais unidades 
temporais nas que se divide a historia 
xeolóxica da Terra, sinalando en cada 
unha delas os acontecementos máis  
importantes que acontecesen.

CCL,

CMCT,

CCEC
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9. PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR OS COÑECEMENTOS
PREVIOS

O primeiro plantexamento para a organización de cada grupo e coñecer  número de alumnos e 
alumnas, e a poder ser, recoller informes previos, de titores o escolas de anos anteriores sobre clima
da aula, nivel de disciplina, atención...

Unha vez definidos estes aspectos pasaremos a diagnosticar as fortalezas que se identifican no 
grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares. Procurarase averiguar nas primeiras 
semanas do curso o nivel de coñecemento xeral que o alumnado ten sobre a materia para poder 
adecuar os contidos da programación desta e o ritmo do seu desenvolvemento a unha velocidade 
idónea para a súa mellor comprensión e adquisición.

A metodoloxia a seguir serán entrevistas e preguntais persoalizadas orais e unha proba escrita 
inicial, que facilite saber os coñecementos  do alumnado sobre os contidos máis  básicos da materia
orais e actividades integradas en cada unidade

Os resultados atopados permitirannos actuar axeitadamente sobre:

 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 no nivel xeral para obter un logro 
óptimo do grupo.

Ademáis, a nivel individual poderemos:

 Identificar as necesidades individuais de un maior seguimento o personalización de 
estratexias no seu proceso de aprendizaxe.

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

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

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.
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 Ac o tar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes 
estudantes.

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno  o  alumna 
co resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente,
co titor.

Durante o desenvolvemento do curso e ó comezo de cada unidade fanse actividades variadas 
(cuestións, analise de situacións…) co obxectivo de particularizar e facer un seguimento máis  
exhaustivo dos coñecementos previos de cada aspecto da materia.

O remate do curso a proba escrita inicial farase de novo polos mesmos alumnos averiguando así o 
progreso efectuado polo alumnado.
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO

 Obxectivos xerais

 Secuenciación de contidos

 Descriptores

 Minimos exixibles para a obtención dunha avaliación positiva

 Programación de aula. (inclúe temporalización)

1. OBXECTIVOS XERAIS

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. Empregar  o  código xenético para expresar información xenética.

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.
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17.Recoñecer os procesos xeolóxicos máis  importantes na historia da Terra, analizando 
eóns, eras e períodos Empregando  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 do emprego de enerxías renovables para a sostibilidade do 
planeta.

29. Empregar  o  método científico con destreza.

30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ o  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.
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2 SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS

Bloque 1. A evolución da vida.

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.

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.

Bloque 2. A dinámica da Terra.

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.

131



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.

Bloque 3. Ecoloxía e medio.

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.

Bloque. 4. Proxecto de investigación.

Proxecto de investigación.
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3. DESCRIPTORES

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRITORES

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

Coidado do contorno 
ambiental e dos seres 
vivos

- Interactuar co contorno 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 
contorno.

- Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser 
humano no contorno 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 
arredor nosa e responder preguntas.

Manexo do elementos 
matemáticos

- Coñecer e utilizar os o 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.

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.
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Normas de comunicación

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

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

Comunicación n o tras 
linguas

- Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a 
súa historia para un mellor uso desta.

- Manter conversas n o tras 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  o  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 facer pública 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.

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 as 
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.
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Relación cos demais

- 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.

- 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  o  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.

- Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre os 
intereses persoais.

Creatividade

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

- Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa.

- Atopar posibilidades no contorno que  o tros non 
aprecian.

Emprendemento

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

- Mostrar iniciativa persoal para iniciar  o  promover 
accións novas.

- Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas  o  os 
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.
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Planificación e 
avaliación da 
aprendizaxe

- Planificar os recursos necesarios e os pasos que deben 
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.
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4. MINIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA

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

2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo 
celular a través da observación directa  o  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 
e como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético

7. Formular os principios básicos de xenética mendeliana, aplicando as leis da 
herdanza na resolución de problemas sinxelos

8. Coñecer algunhas enfermidades hereditarias, a súa prevención e alcance 
social

9. Identificar as técnicas da enxeñería xenética, aplicacións e consecuencias

10. Comprender os mecanismos da evolución destacando a importancia da 
mutación e a selección

11. Coñecer as sucesivas teorías da evolución, analizando as probas que as 
sustentan

12. Recoñecer, recompilar e contrastar feitos que mostren a Terra como un 
planeta cambiante ó longo da súa historia

13. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como 
procedemento para o estudo dunha zona  o  terreo

14. Comprender os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da
Terra

15. Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da 
tectónica de placas interpretando as súas evidencias e consecuencias

16. Analizar que o relevo, na súa orixe e evolución, é resultado da interacción 
entre os procesos xeolóxicos internos e externos.
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17. Categorizar os factores ambientais e a súa influencia sobre os seres vivos.

18. Identificar as relacións intra e interespecíficas como factores de regulación 
dos ecosistemas

19. Explicar os conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e 
redes tróficas

20. Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a 
utilización de exemplos

21. Expresar como se produce a transferencia de materia e enerxía ao longo 
dunha cadea  o  rede trófica e deducir as consecuencias prácticas na xestión 
sostible dalgúns recursos por parte do ser humano

22. 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

23. Concretar a problemática dos distintos procesos de tratamento de residuos

24. Asociar a importancia que ten para o desenvolvemento sostible a utilización 
de enerxías renovables.

25. Planear, aplicar e integrar as destrezas e habilidades propias do traballo 
científico.

26. Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos 
empregados para a súa obtención

27. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo

5.PROGRAMACIÓN DE AULA. (INCLÚE 
TEMPORALIZACIÓN)

Unidade 1: A Célula

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 A estrutura das células.

 As funcións celulares: a nutrición.
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 As funcións celulares: a relación e a reprodución.

 O descubrimento das células.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

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 
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 

1. Coñecer a teoría celular. 1.1. Coñece os postulados da teoría 
celular e os antecedentes históricos que 
levaron a o é.

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

3. Diferenciar as células 
eucariotas vexetais e animais.

3.1. Coñece as características que 
diferencian as células vexetais das 
animais e distingue ambos os d o s 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 cais son as 
respostas celulares máis  frecuentes.

CCL,

CMCT
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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.

- 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.

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 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, 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

Unidade 2: As bases da herdanza

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Os ácidos nucleicos.
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 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:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

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.

1. Coñecer a composición, estrutura e 
función dos ácidos nucleicos.

1.1. Coñece a composición dos nucleótidos e 
diferencia a estrutura dos d o s 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 cais 
son as súas características.

CMCT,

CCL
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- 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.

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

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

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
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Unidade 3: A transmisión dos caracteres

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 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:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC

- Os caracteres, os
xenes e os alelos:

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
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- 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 
xenéticas:

- As mutacións.

- As enfermidades
xenéticas.

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 co as.

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

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 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

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 o aboración dun problema
práctico que se deberá poder resolver.

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 que representen 
cruzamentos xenéticos e a súa descendencia.

CCL,

CMCT,

CD,

CEC

144



Unidade 4: A transmisión dos caracteres

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 As técnicas da enxeñería xenética.

 Aplicacións da enxeñería xenética.

 Implicacións éticas da enxeñería xenética

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

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.

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 como a 
obtención de medicamentos, a aplicación de 
terapias xénicas, a gandería e a 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
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- 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 
xenética.

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 
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

Unidade 5: A orixe da vida e a evolución

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

  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.
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  As probas da evolución.

  A evolución humana.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

  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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

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.

  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
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-  As probas da 
evolución.

-  As probas da 
anatomía 
comparada.

-  As probas 
paleontolóxicas.

-  As probas 
bioxeográficas.

-  As probas 
embriolóxicas.

-  As probas 
moleculares.

-  A evolución 
humana.

  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, 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, 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

Unidade 6: Os ecosistemas e os factores ambientais

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

  O ecosistema e os factores ambientais.

  Os factores abióticos.

  Os factores bióticos.

  O equilibrio ecolóxico.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será dunha semana, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.
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Obxectivos

  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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

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 o é.

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

  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
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  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
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

Unidade 7: A materia e a enerxía nos ecosistemas

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

  A estrutura trófica.

  A transferencia de materia e de enerxía nun ecosistema.

  Os parámetros tróficos.

  As pirámides tróficas.

  Os ciclos bioxeoquímicos.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

  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.
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  Coñecer os parámetros tróficos, biomasa e produción.

  Diferenciar produción primaria de produción secundaria.

  Interpretar pirámides tróficas.

  Describir o ciclo do carbono.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

Contidos
Criterios 
de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables CC

- A estrutura trófica 
e a súa 
representación.

-As cadeas tróficas.

- 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.

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

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 
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
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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

Unidade 8: Os ecosistemas e o ser humano

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

  A estrutura trófica.

  A transferencia de materia e de enerxía nun ecosistema.

  Os parámetros tróficos.

  As pirámides tróficas.

  Os ciclos bioxeoquímicos.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

  Os ecosistemas e as persoas. Os impactos ambientais.

  Cara a un modelo de desenvolvemento sostible.

  A xestión sostible do medio.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

- Utilización dos 
ecosistemas por 
parte do ser humano.

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
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-  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.

1.2.  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

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

Unidade 9: Un planeta dinámico

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

   A xeosfera e o seu relevo.

  O interior da xeosfera.
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  Evidencias da dinámica da xeosfera.

  A teoría da tectónica de placas.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

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.

- O modelo 
xeoquímico.

- O modelo 
xeodinámico.

- Evidencias da 
dinámica da 

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  o  de estado) no interior da 
Terra.

CMCT

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 
Wexener sobre a deriva continental e a 
influencia destas no desenvolvemento da 
teoría da tectónica de placas.

CMCT
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xeosfera.

- A deriva 
continental.

-A distribución dos 
terremotos e 
volcáns.

- A idade do fondo 
oceánico.

-O 
paleomagnetismo.

-As medicións 
directas.

- A teoría da 
tectónica de placas.

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 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 
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

Unidade 10: Un planeta dinámico (II)

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

  A dinámica das placas e a evolución da litosfera.

  Dinámica de placas e procesos xeolóxicos.

  Os procesos endóxenos: o magmatismo.
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  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:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

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 

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
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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 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.

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 rochas  o  mediante a 
tectónica de placas.

7.1.  Comprende a relación entre os 
procesos petroxenéticos a través do ciclo 
das rochas  o  mediante a tectónica de 
placas.

CMCT

  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  o   o tros.

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  o   o tros.

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

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
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17.  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.

17.1.  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

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

Unidade 11: A historia da Terra

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

A historia da Terra: das crenzas á ciencia.

O rexistro estratigráfico.

Interpretando o rexistro.

A datación do rexistro.

A correlación estratigráfica.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

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 neis as 
características e a evolución do relevo 
representado.

  3.1.  Sabe realizar cortes xeolóxicos 
sinxelos a partir de mapas xeolóxicos e 
interpreta neis 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, 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 
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

Unidade 12: A historia da Terra(II)

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos
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Grandes eventos na historia da Terra.

O calendario da historia da Terra.

O Precámbrico.

A era paleozoica.

A era mesozoica.

A era cenozoica.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

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 daTerra.

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

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe avaliables CC
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- 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 
paleozoica.

- A era mesozoica.

-A era cenozoica.

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

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 
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.

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

161



CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO

 Obxectivos xerais

 Secuenciación de contidos

 Descriptores

 Minimos exixibles para a obtención dunha avaliación positiva

 Programación de aula. (inclúe temporalización)

1. OBXECTIVOS XERAIS

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.
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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.

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.

2 SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS

  Bloque 1: A ciencia e a información

 Método científico.

 A comunicación científica.

 A divulgación científica.

Bloque 2:  O coñecemento do universo

 O Coñecemento do universo a través da historia.

 A estrutura e a orixe do universo.

 Coñecemento do sistema solar.

 Estamos sós no universo?

Bloque 3.  Tecnoloxía, recursos e medio

 O animal tecnolóxico.

 O uso dos recursos.

 As consecuencias do avance tecnolóxico.
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 O esgotamento dos recursos.

 Os residuos.

 A contaminación.

Bloque 4.  A enerxía e o desenvolvemento sostible

 Os recursos enerxéticos.

 Como utilizamos a enerxía?

 problema enerxético.

 Solucións globais a un problema global.

Bloque 5.  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.

Bloque 6.  As enfermidades e os problemas sanitarios

 A saúde e a enfermidade.

 As enfermidades ao longo da historia.

 As enfermidades na sociedade actual.

Bloque 7   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.
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3, DESCRIPTORES

COMPETENCIAS
CLAVE

INDICADORES DESCRITORES

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e 
tecnoloxía

Coidado do 
contorno ambiental 
e dos seres vivos

-  Interactuar co contorno 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 
contorno.

-  Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser 
humano no contorno 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 arredor nosa e responder 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.
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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.

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 conversas 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 publicitar 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.
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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.

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 as 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 a participación activa 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.

-  Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobre 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 contorno 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 os 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 se deben 
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.

4. MINIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA

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.

168



4. 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.

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

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

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

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

9. . Recoñecer a formación do sistema solar.

10. Indicar as condicións para a vida noutros planetas.

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

12. 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.

13. . 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.

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

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

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

17. . 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.

18. Recoñecer que a saúde non é soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades.

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

20. . Estudar a explicación e tratamento da enfermidade que se fixo ao longo da 
Historia.
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21. Coñecer as principais características do cancro, diabete, enfermidades 
cardiovasculares e enfermidades mentais, etc., así como os principais tratamentos e a 
importancia das revisións preventivas.

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

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

24. Realizar estudos sinxelos e presentar conclusións sobre aspectos relacionados 
cos materiais e a súa influencia no desenvolvemento da humanidade.

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

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

5.PROGRAMACIÓN DE AULA. (INCLÚE 
TEMPORALIZACIÓN)

Unidade 1: A ciencia e a información científica

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Método científico.

 A comunicación científica.

 A divulgación científica.

Temporalización:

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

Obxectivos

 Sinalar a metodoloxía científica, sabendo diferenciar as liñas xerais que caracterizan o
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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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

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.

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.  Coñeceras 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

171



-   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.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

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 eas 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

  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

Bloque 2:  O coñecemento do universo

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 O Coñecemento do universo a través da historia.

 A estrutura e a orixe do universo.

 Coñecemento do sistema solar.

 Estamos sós no universo?
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Temporalización:

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

Obxectivos

- 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 opinións de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

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.

  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
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-  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-Bange  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.

-  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.

  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

  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.
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  9.   Comprenderinformacións,
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

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

Bloque 3.  Tecnoloxía, recursos e medio

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 O animal tecnolóxico.

 O uso dos recursos.

 As consecuencias do avance tecnolóxico.

 O esgotamento dos recursos.

 Os residuos.

 A contaminación

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

Obxectivos

-  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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

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 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.

  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

  3.2.   Comenta  o  problema
ambiental  e  social  das  verteduras
tóxicas,  as  verteduras  nucleares  e
outros tipos de contaminación.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC
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-   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: obtención e
elección de información a partir
da  selección  e  recollida  de
datos dun experimento.

-   Coñecemento  e  uso  de
materiais,  técnicas  e  recursos
expresivos.

  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

  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

Bloque 4.  A enerxía e o desenvolvemento sostible

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Os recursos enerxéticos.

 Como utilizamos a enerxía?
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 O problema enerxético.

 Solucións globais a un problema global.

Temporalización:

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

Obxectivos

- 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.

- 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.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

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.

  1.  Coñecer as principais fontes
de  enerxía  que  o  ser  humano
utilizou ao longo da súa historia,
así  como  as  transformacións

  1.1.  Describe  os  cambios
enerxéticos  que  tiveron  lugar  ao
longo da historia da humanidade.

CL,

CMCT,

CD
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-  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
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  defender  opinións.
Desenvolvemento  de  actitudes

enerxéticas que se levan a cabo
para utilizala.

 1.2.  Recoñece  os  diferentes  tipos
de  fontes  de  enerxía  que  utiliza  o
ser humano e clasifícaas en función
de  varios  criterios  (o  seu  carácter
renovable,  o  seu  uso  primario  ou
secundario,  os  impactos  que
xera...),  contrastando as vantaxes e
inconvenientes de cada unha 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
inconvenientes da súa aplicación
en  automoción  e  xeración  de
electricidade doméstica.

  2.1.  Coñece as diferentes vías de
obtención do hidróxeno e compara
os proles e contras de cada un deles.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

 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.

  4.1Explica  os  fundamentos  do
desenvolvemento sostible.

CCL,

CMCT,

CAA,

CSC

180



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.

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

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

Bloque 5.  Os materiais e a sociedade

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos
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 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.

Temporalización:

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

Obxectivos

- 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, 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.
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Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

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.

-   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

  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

  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
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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.

-   Coñecemento  e  uso  de
materiais,  técnicas  e  recursos
expresivos.

  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

 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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BIOLOXÍA 3º E.S.O.

1.OBXECTIVOS

1. Coñecer a unidade o emental dos seres vivos, a súa organización interna e os tipos de 
células que existen

2. Comprende-los niveis de organizacióndelestado pluricelular.

3. Recoñecer as características e funcionamento de determinados órganos  o  sistemas 
corporais non  seu conxunto en relación coas funcións vitais do ser humano (nutrición, 
relación e reprodución)

4. Comprender a importancia dosallímentos e dos nutrintes para  o  organismo e relacionar
a dieta co estado de saúde das persoas.

5. Informarse dos seus dereitos como consumidores, as técnicas de conservación 
dosallímentos, os tipos de aditivosallímentarios, as etiquetas dos produtos, etc.,

6.  Recoñecer    o   sangue   como  un  medio   de   transporte   e  de  defensa   do 
organismo e describir os órganos e aparatos relacionados coa nutrición.

7. Explicar a función de relación distinguindo entre a función integradora do sistema 
nervioso e do sistema endócrino.

8. Explicar as características da reproducción humana e coñecer os métodos de control da 
reproducción e de prevención das enfermidades de transmisión sexual.

9. Definir saúde e enfermidade e describir as causas que orixinan as enfermidades, os 
métodos de prevención e curación e os habitos saudables

10. Rexeitar desde  o  coñecemento da súa actúación  o  uso de calquer tipo de droga

11. Describir os principais procesos da modelaxe da superficie da Terra e comprender a 
orixe das formas do relevo mais importantes.

12. coñecer a relación ser humano-entorno e correxir actitudes p o co respetuosas co 
medio ambiente

13. Recoñecer os principias recursos, os seus usos e os residuos e a problematica que 
xeneran

14. Apreciar para respectar e conservar as principias paisaxes galegas
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15. Empregar  correctamente  a  linguaxe  científica  tanto na  expresión  escrita  coma na 
oral.

16. Participar na realización individual e colectiva de actividades como experiencias  o  
traballos monograficos

17. Interpretar taboas e graficas relacionadas con diferentes aspectos da saúde.

18. Integrar a información científica procedente de diferentes fontes, incluidas as 
tecnoloxias da información

2.CONTRIBUCIÓN Ó DESENROLO DAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS

1. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico

1. Coñecer os diferentes niveis de organización do corpo humano.

2. Diferenciar os grupos deallímentos e valorar os beneficios dunha dieta equilibrada.

3. Coñecer o funcionamento dos aparellos e sistemas corporais responsables da nutrición, 
a percepción e mais a locomoción.

4.- Coñecer o concepto de saúde, previr as enfermidades e mellorar a calidade de vida.

 5. Coñecer o aparello reprodutor humano,  o  seu funcionamento e os métodos 
anticonceptivos.

6. Clasificar os principais recursos naturais en relación coa formación do relevo

7. Recoñecer os principais impactos ambientais.

2. Competencia matemática

1. Aplicar a linguaxe matematica para expresar procesos naturais, as súas causas e 
consecuencias.

2. Resolver problemas científicos aplicando estratexias matematicas.

3. Tratamento da información e competencia dixital
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1. Organizar a información relativa a un tema o aborando esquemas e mapas conceptuais.

2. Redactar memorias en que se interrelacionen as linguaxes natural, grafica e estatistica.

3.  Elaborar   información   textual   o    grafica   Empregando   diferentes   programas 
informaticos.

4. Procurar recursos educativos en internet.

4. Competencia social e cidadá

1. Considerar as vantaxes e inconvintes dunha situación para tomar decisións 
fundamentadas.

2. Comprender a evolución da sociedade baixo  o  prisma dos avances científicos.

3. Contribuir a alfabetización científica liberando a sociedade de prexuizos sen 
fundamento científico.

4. Xulgar os debates científicos que contribuiron a extensión dos dereitos humanos.

5. Competencia en comúnicación lingüística

1. Argumentar as afirmacións de caracter científico e técnico.

2. Explicar oralmente  o  por escrito as etapas sucesivas dun experimento.

3. Describir fenómenos naturais Empregando un léxico preciso.

4.  Transmitir ideas  sobre  a natureza.

6. Competencia para aprender a aprender

1. Analizar as causas e as consecuencias dun proceso natural.

2. Adquirir as destrezas creativas ligadas ao traballo científico.

3. Integrar os novos coñecementos a estrutura de coñecemento persoal.

4. Expresar ideas oralmente e por escrito.
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7. Autonomía e iniciativa persoal

1. Potenciar  o  espírito crítico fronte a informacións de calquera indole.

2. Levar a cabo proxectos de tipo experimental e desenvolver a capacidade de analise.

3. Propor hipóteses e analizar a súa coherencia coas observacións realizadas.

4. Participar na construción tentativa de solucións dun problema.
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3. SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS E ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE.

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxìa 
cientìfica.

Contidos

 A metodoloxía científica. características basicas.

 A experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e o ección de información a
partir da selección e recollida de mostras do medio natural.

Estandares de aprendizaxe

1.1. Identifica os termos mais frecuentes do vocabulario científico e exprésase de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito.

2.1. Busca, selecciona e interpreta a información de caracter científico a partir do 
emprego de diversas fontes.

2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso Empregando diversos 
soportes.

2.3. Emprega a información de caracter científico para formar unha opinión propia e 
argumentar sobre problemas relacionados.

3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade non  labor atorio, respecta e coida os 
instrumentos e  o  material empregado.

3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, Empregando 
tanto instrumentos ópticos de recoñecemento como material basico de laboratorio, 
argumentando  o  proceso experimental seguido, describindo as súas observacións e 
interpretando os seus resultados.

Bloque 2. As persoas e a saúde. Promoción da saúde

Contidos

 Niveis de organización da materia viva.
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 0rganización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos, aparatos e 
sistemas.

 A saúde e a enfermidade. Enfermidades infecciosas e non infecciosas. Hixiene e 
prevención.

 Sistema inmunitario. Vacinas. Os transplantes e a doazón de células, sangue e 
órganos. As substancias aditivas:  o  tabaco,  o  alcohol e  o tras drogas. Problemas
asociados.

 Nutrición,alimentación e saúde. Os nutrientes, os alímentos e os habitos 
alímenticios saudables.

 Trastornos da conduta alímentaria.

 A función de nutrición. Anatomia e fisioloxia dos aparatos dixestivo, respiratorio, 
circulatorio e excretor. Alteracións mais frecuentes, enfermidades asociadas, 
prevención destas e habitos de vida saudables.

 A función de relación. Sistema nervioso e sistema endócrino. A coordinación e  o  
sistema nervioso. Organos dos sentidos: estrutura e función, coidado e hixiene.

 O sistema endócrino: glandulas endócrinas e  o  seu funcionamento. As súas 
principais alteracións.

 O aparato locomotor. Organización e relacións funcionais entre ósos e músculos. 
Prevención de lesións.

 A reprodución humana. Anatomia e fisioloxia do aparato reprodutor. Cambios 
fisicos e psiquicos na adolescencia.  o  ciclo menstrual.

 Fecundación, embarazo e parto. Analise dos diferentes métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reprodución asistida.

 As enfermidades de transmisión sexual. Prevención. Sexo e sexualidade. Saúde e 
hixiene sexual.

Estandares de aprendizaxe

1. Interpreta os diferentes niveis de organización non  ser humano e busca a relación 
entre o é.

2. Diferencia os distintos tipos celulares e describe a función dos organulos mais 
importantes.

3. Recoñece os principais tecidos que conforman  o  corpo humano, e asocia a estes a 
súa función.
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4. Argumenta as implicacións que teñen os habitos para a saúde, e xustifica con 
exemplos as o eccións que realiza  o  pode realizar para promoveA individual e 
colectivamente.

5. Recoñece as enfermidades e infeccións mais comúns, e relaciónaas coas súas 
causas.

6. Distingue e explica os diferentes mecanismos de transmisión das enfermidades 
infecciosas.

7. Coñece e describe habitos de vida saudable e identificaos como medio de 
promoción da súa saúde e da dos demais.

8. Propón métodos para evitar  o  contaxio e a propagación das enfermidades 
infecciosas mais comúns.

9. Explica en que consiste  o  proceso de inmunidade e valora  o  papel das vacinas 
como método de prevención das enfermidades.

10. Detalla a importancia que ten para a sociedade e para  o  ser humano a doazón 
de células, sangue e órganos.

11. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de 
substancias tóxicas e estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus
efectos nocivos e propón medidas de prevención e control.

12. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para  o  
individuo e a sociedade.

13. Discrimina  o  proceso de nutrición do daalimentación.

14. Relaciona cada nutrinte coa función que desempeña non  organismo e recoñece
habitos nutricionais saudables.

15. Deseña habitos nutricionais saudables mediante a o aboración de dietas 
equilibradas, Empregando taboas con diferentes grupos deallímentos cos nutrintes 
principais presentes neis e  o  seu valor calorifico.

16. Valora unha dieta equilibrada para unha vida saudable.

17. Determina e identifica, a partir de graficos e esquemas, os distintos órganos, 
aparatos e sistemas implicados na función de nutrición e relaciónaos coa súa 
contribución non  proceso.

18. Recoñece a función de cada un dos aparatos e sistemas nas funcións de 
nutrición.

19. Diferencia as enfermidades mais frecuentes dos órganos, aparatos e sistemas 
implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas.
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20. Coñece e explica os compoñentes dos aparatos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor e  o  seu funcionamento

21. Especifica a función de cada un dos aparatos e sistemas implicados na funcións
de relación.

22. Describe os procesos implicados na función de relación e identifica  o  órgano  
o  a estrutura responsable de cada proceso.

23. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 
sentidos nos cais se encontran.

24. Identifica algúnhas enfermidades comúns do sistema nervioso e relaciónaas 
coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención.

25. Enumera as glandulas endócrinas e asocia co as as hormonas segregadas e a 
súa función.

26. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do 
aparato locomotor.

27. Diferencia os distintos tipos de músculos en función do seu tipo de contracción 
e relaciónaos co sistema nervioso que os controla.

28. Identifica os factores de risco mais frecuentes que poden afectar  o  aparato 
locomotor e relaciónaos coas lesións que producen.

29. Identifica en esquemas os distintos órganos do aparato reprodutor masculino e 
feminino, e especifica a súa función.

30. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glandulas e que 
hormonas participan na súa regulación.

31. Discrimina os distintos métodos de anticoncepción humana.

32. Categoriza as principais enfermidades de transmisión sexual e argumenta sobre
a súa prevención.

33. Identifica as técnicas de reprodución asistida mais frecuentes.

34. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das persoas 
que  o  rodean.
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Bloque 3.  O  relevo terrestre e a súa evolución.

Contidos

 Factores que condicionan  o  relevo terrestre. A modelaxe do relevo. Os axentes 
xeolóxicos externos e os procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación.

 As augas superficiais e a modelaxe do relevo. As augas subterraneas, a súa 
circulación e explotación. Acción xeolóxica do mar.

 Acción xeolóxica do vento.

 Acción xeolóxica dos glaciares. Formas de erosión e depósito que orixinan. 
Acción xeolóxica dos seres vivos. A especie humana como axente xeolóxico.

 Manifestacións da enerxia interna da Terra. Orixe e tipos de magmas. Actividade 
sismica e volcanica. Distribución de volcans e terremotos.

 Os riscos sismico e volcanico. Importancia da súa predición e prevención.

Estandares de aprendizaxe

1.1. Identifica a inflúencia do clima e das características das rochas que condicionan e 
inflúen nos distintos tipos de relevo.

2.1. Relaciona a enerxia solar cos procesos externos e xustifica  o  papel da gravidade na 
súa dinamica.

2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación e os 
seus efectos non  relevo.

3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación producida polas augas 
superficiais e recoñece algún dos seus efectos non  relevo.

4.1. Valora a importancia das augas subterraneas e os riscos da súa sobreexplotación.

5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión,  o  transporte e a 
sedimentación non  litoral, e identifica algúnhas formas resultantes características.

6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes nos que esta actividade xeolóxica pode ser 
relevante.

7.1. Analiza a dinamica glaciar e identifica os seus efectos sobre  o  relevo

8.1. Indaga a paisaxe do seu ambito mais próximo e identifica algúns dos factores que 
condicionaron a súa modelaxe.

9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión e 
sedimentación.
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9.2. Valora a importancia de actividades humanas na transformación da superficie 
terrestre.

10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica os seus efectos non
relevo.

11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran.

11.2. Relaciona os tipos de erupción volcanica co magma que os orixina e asóciaos coa 
súa perigosidade.

12.1.  Xustifica a existencia de zonas nas que os terremotos son mais frecuentes e de 
maior magnitude.

 13.1. Valora  o  risco sismico e, se é  o  caso, volcanico existente na zona na que habita e 
coñece as medidas de prevención que debe adoptar.

Bloque 4. Proxecto de investigación.

Contidos

 Proxecto de investigación en equipo.

Estandares de aprendizaxe

1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico.

2.1. Emprega argumentos xustificando as hipóteses que propón.

3.1. Emprega diferentes fontes de información, apoiandose nas TIC, para a o aboración e 
a presentación das súas investigacións.

4.1. Participa, valora e respecta  o  traballo individual e de grupo.

5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ o  plantas, os 
ecosistemas do seu ambito  o  aalimentación e a nutrición humana para a súa presentación
e defensa na aula.

6.1 Expresa con precisión e coherencia, tanto verbalmente como por escrito, as 
conclusións das súas investigacións.
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4.CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO TERCEIRO CURSO

1. Recoñece que na saúde inflúen aspectos fisicos, psicolóxicos, económicos e sociais e 
valorar a importancia dos estilos de vida para previr enfermidades e mellorar a calidade 
de vida, asi como as continuas achegas das ciencias biomédicas.

2. Valora a situación mundial da distribución da riqueza e as súas repercusións sobre a 
saúde e  o  ambiente, identificando interrelacións xeopoliticas, sociais, económicas e 
culturais.

3. Diferencia entre graos de organización celular e entre tipos de células e identifica os 
organulos e relaciónaos coas funcións celulares.

4. Relaciona o medio interno co estado pluricelular e define tecido, órgano e aparato.

5. Defineallímento e nutrinte e explica a súa función e evolución non  organismo 
valorando a importancia da dieta saudable non  bo estado de saúde.

6. Identifica as principais enfermidades relacionadas coa nutrición e valora os habitos 
saudables de hixieneallímentaria.

7. Distingue os compoñentes sanguineos e explica as súas funcións.

8.  Identifica  en  esquemas   e figuras  os órganos do aparato  dixestivo  e explica e 
localiza en esquemas os lugares en que se realizan os procesos dixestivos.

9. Distingue os compoñentes dos aparatos circulatorio, respiratorio e excretor e coñece  o 
seu funcionamento.

10. Coñece os órganos dos sentidos e  o  funcionamento do sistema nervioso e enumera 
os factores que  o  poden alterar e a forma de previlo.

11. Relaciona as glandulas endócrinas coa súa función e coas causas das súas alteracións 
mais frecuentes.

12. Localiza en esquemas os principais ósos e músculos que integran  o  aparato 
locomotor e coñece  o  seu funcionamento.

13. Distingue entre reproducción e sexualidade e interpreta esquemas e debuxos do 
aparato reproductor e describe  o  proceso de fecundación,  o  embarazo e  o  parto

14. Identifica as técnicas de reproducción asistida, os métodos de control da fertilidade e 
as principais enfermidades de transmisión sexual e a súa prevención.

15. Explica os conceptos de saúde e enfermidade.

16. Coñece métodos de prevención das principais enfermidadesrelacionadas coa 
nutrición, coa relación e coa reproducción asi como os hábitos saudables.
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17. Identifica os recursos mais importantes e enumera as súas principais aplicacións.

18. Identifica as accións dos axentes xeolóxicos externos na orixe e modelado do relevo 
terrestre, asi como non  proceso de formación das rochas sedimentarias.

19. Coñece os principias residuos e  o  seu tratamento

20.Distingue as principais paisaxes galegas
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5.PROGRAMACIÓN DE AULA

Unidade 1: A organización do corpo humano

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Os niveis de organización.

 As biomoléculas inorganicas e organicas.

 A célula  humana.

 Os tecidos humanos.

 Organos, aparatos e sistemas humanos.

 O microscopio óptico e  o  microscopio o ectrónico.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Describir os niveis de organización dos seres vivos e as características das 
biomoléculas inorganicas e das biomoléculas organicas.

 Coñecer as características da célula humana.

 Coñecer  os aparatos e sistemas  do corpo humano.

 Explicar as funcións da membrana, do citoplasma, do núcleo e dos organulos 
celulares.

 Definir os conceptos de diferenciación celular e tecido, e coñecer os principais 
tecidos humanos.

 Clasificar os aparatos e sistemas do corpo humano segundo a súa función.

 Coñecer as partes do microscopio óptico e do microscopio o ectrónico, e 
Empregar  o  microscopio óptico con corrección.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as 
características dos seres vivos.
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 Adquirir vocabulario especIfico sobre os contidos da unidade para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita sobre estes.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables
Competenci

as

-  Os niveis de organización:

-   o  nivel atómico e molecular 
(biomoléculas inorganicas e 
organicas).

-  o  nivel celular.

-  o  nivel de organismo.

1.  coñecer   os niveis  de 
organización  da materia, definir  o 
concepto de biomolécuA   e 
diferenciar   as biomoléculas 
organicas das

inorganicas.

1.1.  Identifica os niveis de 
organización dos seres vivos, define  
o  concepto  de biomolécuA   e 
recoñece  as biomoléculas inorganicas
e  as organicas.

CCL, CMCT, 
CD

-  A membrana,  o  citoplasma e  o  
núcleo.

-  As funcións dos organulos 
celulares.

- Os tecidos humanos:

- A diferenciación celular.

-  Os tecidos humanos (epitelial, 
muscular, nervioso e conectivo).

-  Organos, aparatos e sistemas 
humanos:

-   o  concepto de órgano e aparato 
o  sistema.

-  Os aparatos da nutrición.

-  Os aparatos da relación.

-  Os aparatos da reprodución.

-  o  microscopio óptico:

- características e o elementos.

-   o  manexo e a preparación de 
mostras.

-   o  microscopio o ectrónico:

-  características xerais e 
preparación de mostras.

-   Comprensión  de informacións,  
adquisición de vocabulario, uso da 
lingua  como instrumento de 
comúnicación   e mantemento 
dunha actitude favorable cara a 

2.  coñecer as características

das células humanas e explicar a 
función dos organulos celulares.

2.1. Recoñece as células humanas  
como heterótrofas    e eucariotas, 
define estes  conceptos  e coñece a 
estrutura e a función   da membrana 
plasmatica, do citoplasma e do

núcleo.

CCL, CMCT, 
CD

2.2. Recoñece  en debuxos os 
principais organulos citoplasmaticos  
e explica as súas

funcións.

CCL, CMCT, 
CD

3.  Explicar   o  proceso de 
diferenciación celular  e clasificar  
os distintos tipos de tecidos 
humanos.

3.1. Explica  o  proceso de 
diferenciación  e especialización que 
sofren as células do organismo e 
clasifica, describe e coñece a función 
dos distintos

tipos de tecidos.

CCL, CMCT, 
CD

4.  Definir  os conceptos de órgano 
e aparato.

4.1. Explica  o  concepto de órgano e 
coñece algúns  exemplos; define 
aparato  o  sistema e nomea os 
principais aparatos do corpo humano 
e clasifIcaos segundo a

CCL, CMCT, 
CD

5.  coñecer  o  microscopio

óptico e  o  microscopio o 
ectrónico.

5.1. Coñece   as características e  os o 
elementos   do microscopio óptico e  
o  seu  manexo,  e describe      o  
funcionamento basico do microscopio

electrónico.

CCL, CMCT, 
CD, CSIEE

5.2.  Identifica imaxes obtidas  con 
microscopio óptico e o ectrónico. CCL, CMCT, 

CD, CSIEE
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lectura.

-  Coñecemento e uso responsable 
das TIC ao investigar sobre os 
seres vivos.

-  Uso de estratexias para tratar a 
información, converteA  en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos contextos, e participación 
activa non  propio proceso de 
aprendizaxe.

-  Iniciativa e perseveranza a  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  o ección de
información a partir da selección e 

6.  Comprender informacións, 
adquirir vocabulario sobre  o  corpo
humano, expresar coñecementos e 
opinións   de forma  oral   e escrita,
e mostrar interese  pola

lectura de textos.

6.1. Comprendos textos e as 
diferentes informacións  obtidas ao 
longo da unidade, adquire  
vocabulario sobre  o   corpo humano, 
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, converteA   en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos contextos, e participar    
de forma activa non  propio   
proceso de aprendizaxe.

7.1. Obtén e organiza información, 
trabalA co  esquema da unidade e 
Emprega os recursos dixitais con 
interese   e responsabilidade.

CCL, CMCT, 
CD, CAA

8.   Mostrar iniciativa   e 
perseveranza a 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.

CCL, CMCT, 
CD, CAA,

CSC,

CSIEE

9. Realizar un traballo 
experimental con axuda dun guión 
de practicas, describindo a súa 
describindo a súa execución

9.1. Coñece e respecta as normas  de 
seguridade  non  labor atorio, coida os
instrumentos e o

material empregado.

CCL, CMCT, 
CD, CSC

e interpretando os seus resultados. 9.2. Desenvolve  con autonomía     a 
planificación    do traballo  
experimental, Empregando   tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material basico 
de  labor atorio, argumentando  o  
proceso  experimental seguido, 
describindo as súas observacións e 
interpretando   os

CCL, CMCT, 
CD, CSC

10. Empregar diversos materiais,

técnicas e recursos

artIsticos  e aprecio pola pulcritude 
e estética destes.

10.1.  O abora traballos e debuxos de 
células e tecidos con pulcritude e 
sentido estético.

CCL, CMCT, 
CD, CCEC

Unidade 2: A alimentación e a nutrición I: a dieta

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

 Os nutrintes: tipos de nutrintes.

 Osallímentos: tipos deallímentos e función que desempeñan.

 A roda dosallímentos e a dieta: como elaborar unha dieta equilibrada.

 Tipos de dietas.

 Alteracións producidas pola malnutrición..
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Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Saber qué é un nutrinte, comprender a importancia que teñen para  o  organismo e 
coñecer os principais tipos de nutrintes.

 Clasificar osallímentos segundo a súa composición nutricional e conecer a función
que realiza cada un deles.

 Conecer os grupos deallímentos que forman a roda dosallímentos e saber cais son
as súas características nutricionais.

 Entender  o  concepto de dieta e comprender as características que debe cumprir 
unha dieta para que sexa equilibrada.

 Describir as principais enfermidades orixinadas pola malnutrición, conecer as súas
causas e a súa prevención.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os conecementos sobre a dieta 
e as alteracións que poden orixinarse por unha dieta inaxeitada.

 Adquirir vocabulario especIfico sobre os contidos da unidade para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables Competencias

-  Aalimentación e a nutrición:

-  Concepto de nutrición e de

alimentación, e as súas 
diferenzas.

-  Os nutrintes: concepto e tipos 
de nutrintes.

- Osallímentos:

-  allímentos enerxéticos:   a 
enerxía    dosallímentos  e  as 
nosas necesidades enerxéticas.

- allímentos construtivos.

- allímentos reguladores.

- A dieta e a roda dosallímentos:

– Concepto de dieta e 
dieta equilibrada.

– -  características da 
roda dosallímentos.

1.  Diferenciar a  
nutrición daalimentación 
e conecer os diferentes 
nutrintes que forman 
parte dos

alimentos.

1.1.  Comprende a diferenza entre a 
nutrición  e aalimentación.

1.2. Conece  o  que é un nutrinte, cais 
son os principais tipos e a  función que 
desempena cada un

deles.

CCL, CMCT, CD

CCL, CMCT, CD

2.  Conecer os tipos 
deallímentosque hai   en 
función dos nutrintes que
contenen e describir   a 
función  que realiza cada

un deles.

2.1.  Reconece cal é a función   dos 
diferentesallímentos segundo a súa 
composiciónnutricional.

2.2. CalcuA a enerxía que achegan os 
diferentesallímentos.

CCL, CMCT, CD

CCL, CMCT, CD

3.   Describir os   grupos 
deallímentos que  forman
a roda dosallímentos   e 
conecer as súas 
caracterIstica s

3.1. Identifica  osallímentos   que forman
parte de cada un dos grupos da  roda  
dosallímentos e conece os principais 
nutrintes   que contenen.

CCL, CMCT, 
CD, CSIEE

3.2.  Comprende   o  funcionamento da 
roda dosallímentos.

CCL, CMCT, 
CD,
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-  Criterios que hai que seguir 
para elaborar unha dieta 
saudable:

- Tipos de dietas:

-  A dieta mediterranea.

- A dieta atlantica.

-  o tras dietas.

- A malnutrición:

- A desnutrición.

- A sobrenutrición.

-  As enfermidades carenciais.

-  A contaminación 
dosallímentos:

-  Contaminación biolóxica. 
Algúnhas 
intoxicaciónsallímentarias.

-  Contaminación química.

-  Contaminación fIsica.

-  Comprensión de informacións, 
adquisición    de vocabulario,  
uso da lingua   como instrumento
de comúnicación    e mantemento
dunha actitude favorable cara a 
lectura.

- Conecemento e uso

responsable das TIC ao 
investigar sobre osallímentos, os 
nutrintes e a dieta.

-  Uso de estratexias para tratar a 
información,

converteA  en conecemento 
propio e aplicaA  a distintos 
contextos, e participación activa 
non  propio proceso de 
aprendizaxe.

-  Iniciativa  e perseveranza a 
hora de afrontar  os problemas e 
de

defender opinións, e 
desenvolvemento de actitudes de 
respecto e colaboración ao 
traballar en grupo.

4. Saber que é a dieta, 
reconecer  a importancia 
da   dieta equilibrada e 
conecer os criterios que 
hai    que seguir para 
elaborar

unh dieta saudable.

4.1.  Define dieta e dieta equilibrada,  e 
comprende a necesidade de que a dieta 
sexa

equilibrada.

CCL, CMCT, 
CD, CSIEE

4.2. Emprega os criterios axeitados e  é 
capaz delaborar unha dieta equilibrada. CCL, CMCT, 

CD, CSIEE
5.Comprender a

importancia da dieta 
mediterranea para a 
saúde e reconecer a 
existencia d o tros tipos

de dietas.

5.1.  Conece as características de 
diferentes tipos de dietas.

CCL, CMCT, CD

6. Describir as principais 
enfermidade

s ocasionadas pola

malnutrición.

6.1.  Explica  as características  das 
principais enfermidades orixinadas pola 
malnutrición.

CCL, CMCT, CD

7.  Conecer que é  a 
contaminació 
nallímentaria e 
diferenciar os principais 
tipos   de contaminació n

alimentaria.

7.1.  Conece a causa da contaminación 
biolóxica dosallímentos e describe 
algúnhas

Intoxicaciónsallímentarias.

CCL, CMCT, CD

7.2. Conece a causa da contaminación

química e da contaminación fIsica

dosallímentos.

CCL, CMCT, CD
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-  Experimentación en Bioloxía e 
Xeoloxía: obtención e o ección 
de información a partir da 
selección e recollida de datos dun
experimento.

8.Comprender 
informacións; adquirir 
vocabulario sobre 
osallímentos,

os nutrintes e as dietas; 
expresar conecemento s 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 
osallímentos, os nutrintes  e  a dieta;   
expresa conecementos  e opinións  de 
forma oral  e  escrita,  e mostra interese 
pola lectura de textos.

CCL, CMCT, 
CD, CAA

-  Conecemento, aprecio  e uso 
de diversas   técnicas expresivas.

9.  Conecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, desenvolver 
estratexias para tratar a 
información, convertela

en conecemento propio   
e aplicaA  a distintos 
contextos, e participar de
forma activa non  propio 
proceso de

aprendizaxe.

9.1. Obtén e organiza información, 
trabalA co  esquema da unidade, e 
Emprega os recursos dixitais con interese
e responsabilidade.

CCL, CMCT, CD

10.   Mostrar iniciativa  e
perseveranza a hora de 
afrontar  os problemas e 
de  defender opinións,  e 
desenvolver actitudes de 
respecto  e colaboración 
ao traballar n 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, 
CSIEE

11.  Realizar un traballo 
experimental con axuda 
dun  guión

de practicas,

de practicas, describindo

a  súa execución e 
interpretando os seus 
resultados.

11.1.  Conece e respecta as normas  de
seguridade  non  labor atorio,  coida os
instrumentos e  o

material empregado.

CCL, CMCT, 
CD, CSC

11.2.  Desenvolve  con autonomía    a
planificación   do traballo experimental,
Empregando   tanto instrumentos ópticos
de reconecemento como material basico
de   labor  atorio,  argumentando    o
proceso  experimental  seguido,
describindo  as   súas  observacións   e
interpretando   os

seus resultados.

CCL, CMCT, 
CD, CSC

12.  Apreciar a beleza  e  
o  valor   da gastronomIa 
como parte do noso ben

cultural.

12.1.  Aprecia importancia da 
gastronomIa como valor cultural. CCL, CMCT, 

CD, CCEC

Unidade 3: Aparatos para a nutrición I: dixestivo e respiratorio

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os conecementos seguintes:

Contidos

 A nutrición: un intercambio de substancias.

 O aparato dixestivo.
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 A dixestión.

 O aparato respiratorio.

 O funcionamento do aparato respiratorio.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Describir a anatomia do aparato dixestivo diferenciando  o  tubo dixestivo das 
glandulas anexas.

 Comprender como se produce a dixestión mecánica e a dixestión química, e  o  
proceso de absorción de nutrintes ao longo do intestino.

 Identificar as vias respiratorias e a anatomia dos pulmóns.

 Describir como se leva a cabo a función respiratoria.

 Realizar a práctica do obradoiro de ciencias, para comprobar  o  papel da bile na 
dixestión das graxas.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre os 
aparatos dixestivo e respiratorio, asi como sobre algúnhas enfermidades 
relacionadas cos devanditos aparatos.

 Adquirir vocabulario especifico sobre os contidos da unidade para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables Competencias

-  A nutrición: un intercambio 
de substancias.

-  o  aparato dixestivo.

-  Anatomia do aparato 
dixestivo:

-  o  tubo dixestivo.

-  As glándulas anexas.

- A dixestión:

1.  Entender como  se produce
o  intercambio

de substancias e que aparatos 
interveñen

niso.

1.1.  Explica a diferenza do  
intercambio  de substancias nos seres 
unicelulares e nos pluricelulares, e 
coñece os aparatos e sistemas que 
interveñen.

CCL, CMCT, CD

2.  coñecer a anatomia do 
aparato ixestivo.

2.1.  Identifica os órganos do aparato 
dixestivo.

CCL, CMCT, CD
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-  A dixestión mecánica.

-  A dixestión química.

-  A absorción dos nutrintes.

-   o  aparato respiratorio:

-  As vias respiratorias.

- Os pulmóns.

-   o  funcionamento do aparato
respiratorio:

- A inspiración.

-   o  intercambio gasoso.

- A expiración.

- Comprensión de

informacións, adquisición    de 
vocabulario,  uso da lingua   
como instrumento    de 
comúnicación    e mantemento 
dunha actitude favorable cara á
lectura.

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC ao 
investigar sobre  o  proceso 
dixestivo e  o  respiratorio.

- Uso de estratexiaspara  tratar 
a información,

converteA  en coñecemento 
propio e aplicaA  a distintos 
contextos, e participación 
activa non  propio proceso de 
aprendizaxe.

-   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 o 
ección de información a partir 
da selección e recollida de 
datos dun experimento.

-  Coñecemento, aprecio  e uso
de diversas   técnicas 
expresivas.

3.  coñecer a fisioloxia do 
aparato ixestivo.

3.1. Explica e localiza onde se realizan
os procesos dixestivos.

CCL, CMCT, CD
4.  Describir a anatomia do 
aparato espiratorio.

4.1.  Coñece  os órganos que 
interveñen  na

respiración.

CCL, CMCT, CD

5.  Comprender os procesos 
relacionados

co intercambio gasoso.

5.1. Explica  o  percorrido do aire a 
través  do aparato respiratorio,  a 
ventilación pulmonar e  o  intercambio
de gases.

CCL, CMCT, CD

6.  Comprender informacións, 
adquirir vocabulario sobre a 
nutrición, 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  o  proceso 
dixestivo e  o  respiratorio, 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, converteA en 
coñecemento propio    e 
aplicaA    a distintos 
contextos, e participar de 
forma  activa non  propio 
proceso de prendizaxe.

7.1. Obtén e organiza información, 
trabalA co esquema da unidade e 
Emprega os recursos dixitais con 
interese  e responsabilidade.

CCL, CMCT, CD

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.

CCL, CMCT, 
CD, CAA,

CSC,

CSIEE

9.  Realizar un traballo 
experimental con axuda dun 
guión de prácticas, analizando
datos e interpretando os seus 
resultados.

9.1. Coñece e respecta as normas de 
seguridade  non  labor atorio, coida os 
instrumentos e o

material empregado.

CCL, CMCT, 
CD, CSC

9.2.  Desenvolve con autonomía  a 
planificación do traballo experimental,
argumentando  o  proceso 
experimental seguido, describindo as 
súas observacións e interpretando os

seus resultados.

CCL, CMCT, 
CD, CSC

10.  Empregar diversos 
materiais, técnicas e recursos 
artisticos e mostrar

aprecio pola pulcritude  e 
estética estes.

10.1.  O abora traballos e esquemas do
aparato dixestivo e respiratorio.

CCL, CMCT, 
CD, CCEC
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Unidade 4: Aparatos para a nutrición II

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 O aparato circulatorio.

 A circulación sangulnea.

 O sistema linfático.

 O aparato excretor.

  o tros órganos relacionados coa excreción.

 A saúde e a función de nutrición..

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  
seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Describir  o  aparato circulatorio, coñecer a anatomA do corazón e explicar como 
se leva a cabo a circulación sangulnea.

 Coñecer  o  sistema linfático e as funcións que realiza.

 Explicar a anatomia do aparato excretor e as súas funcións.

 Estudar  o tros órganos relacionados coa excreción.

 Describir a relación entre a saúde e as funcións da nutrición, coñecer as 
enfermidades máis  frecuentes destes aparatos e adoptar hábitos saudables en 
relación co é.

 Empregar  o  microscopio con corrección.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as 
características dos seres vivos.

 Adquirir vocabulario especifico sobre os contidos da unidade para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita.
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Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables Competencias

-  o  aparato circulatorio:

-  o  sangue. As funcións do 
sangue.

-  Os vasos sanguineos.

-  o  sistema linfático:

-  o  plasma intersticial.

-  o  sistema linfático.

-  o  aparato excretor:

- Os riles.

- As vias urinarias.

- As funcións do aparato

excretor:

-  A formación dos  o riños.

-  A saúde e a función de 
nutrición:

- Causas   e enfermidades  
máis  frecuentes do aparato 
dixestivo,   do circulatorio,   
do respiratorio e do excretor.

-  Comprensión de 
informacións,

adquisición    de vocabulario, 
uso da lingua   como 
instrumento    de 
comúnicación     e mantemento
dunha actitude favorable cara á
lectura.

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC ao

investigar sobre os aparatos 
para a nutrición.

-  Uso de estratexias para  
tratar  a información, 
converteA en coñecemento 
propio e aplicaA a distintos 
contextos, e participación 
activa non  propio proceso de 
aprendizaxe.

-  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 o ección de 
información a partir da 
selección e recollida de datos 

1.  Describir  o  aparato 
circulatorio e a circulación 
sanguinea.

1.1.  Coñece  os compoñentes do 
aparato circulatorio e distingue  os o 
elementos do sangue.

CCL, CMCT, CD

1.2.  Coñece  as características da 
circulación

sanguinea e interpreta  o  proceso

circulatorio.

CCL, CMCT, CD

2. coñecer  o  sistema linfático 
e as funcións que realiza.

2.1. Distingue os compoñentes e as 
funcións do sistema linfático, e 
coñece qué  é o medio interno e cal é
a

súa función.

CCL, CMCT, CD

3.  Explicar  a anatomia   do 
aparato excretor e  as súas 
funcións,    e estudar  o tros 
órganos relacionados coa

excreción.

3.1. Define excreción e coñece os 
órganos e aparatos implicados nela. CCL, CMCT, CD

4. coñecer  as enfermidades 
máis  frecuentes dos aparatos 
estudados  e adoptar hábitos 
saudables  en relación   con

estes.

4.1. Sabe a importancia que teñen os 
hábitos saudables e coñece algúnhas 
enfermidades relacionadas cos 
aparatos estudados.

CCL, CMCT, 
CD, CSIEE, CSC

5. Comprender informacións, 
adquirir vocabulario

sobre os aparatos para a 
nutrición,

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 os aparatos para 
a nutrición,   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, converteA
en coñecemento propio e 
aplicaA a distintos contextos, e 
participar   de forma activa non
propio  proceso

de aprendizaxe.

6.1. Obtén e organiza información, 
trabalA co esquema da unidade, e 
Emprega 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,   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.

CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC,

CSIEE

8. Realizar un traballo 
experimental con axuda dun 
guión de prácticas,

describindo a

8.1. Coñece e respecta as normas  de 
seguridade  non  labor atorio, coida 
os instrumentos e  o

material empregado.

CCL, CMCT, 
CD, CSC
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dun experimento.

-  Coñecemento, aprecio e uso 
de diversas técnicas 
expresivas.

súa execución e interpretando 
os seus resultados.

8.2.  Desenvolve con autonomía  a 
planificación do traballo

experimental, Empregando  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, CSC

9. Empregar diversos materiais,
técnicas e recursos artisticos, e 
apreciar a pulcritude e

estética destes.

9.1. O abora traballos e debuxos non 
estudo dos aparatos circulatorio  e 
excretor.

CCL, CMCT, 
CD, CCEC

Unidade 5: A función de relación

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

  As etapas da función de relación.

 Os receptores: os órganos dos sentidos.

  A coordinación nerviosa.

  A coordinación endócrina.

 O aparato locomotor.

 As enfermidades relacionadas coa función de relación.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer a anatomia e  o  funcionamento dos aparatos implicados na función de 
relación.

 Coñecer as partes dos órganos dos sentidos e dunha neurona.
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  Recoñecer os o elementos que interveñen nun acto reflexo e nun acto voluntario.

 Elaborar esquemas sobre a regulación hormonal.

 Coñecer os principais ósos e músculos do sistema esquelético e do sistema 
muscular humano.

 Calcular a taxa de alcoholemia e as implicacións do consumo de alcohol.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as 
características dos seres vivos.

 Adquirir vocabulario especifico sobre os contidos da unidade para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables CC

- A función de relación:

-  A percepción dos 
Estímulos.

-   o  procesamento da 
información.

- As respostas.

- Os órganos dos sentidos:

-  o  olfacto.

-  o  tacto.

-  o  gusto.

-  o  oido.

- A vista.

- A coordinación nerviosa:

-  A estrutura das neuronas.

- A transmisión do impulso 
nervioso.

-  o  sistema nervioso:

-   o  sistema nervioso central 
e  o  sistema periférico.

-  Os actos reflexos e os actos 
voluntarios.

- A coordinación endócrina:- 
As glándulas endócrinas.

- As principais hormonas.

1. Describir as etapas da  función
de relación e coñecer os 
diferentes tipos de receptores do 
corpo humano.

1.1.  Explica as fases da función  de  relación, 
clasifica  os  receptores segundo  o  estimulo que 
perciben,  e  coñece  e describe       o  
funcionamento  dos receptores da pel, do olfacto, 
do gusto,  da vista e do oido.

CCL, 
CMCT, CD

2.  Describir  a anatomia e   o  
funcionamento do sistema 
nervioso.

2.1. Coñece as partes dunha neurona  e   o  
mecanismo   de transmisión do impulso

nervioso.
CCL, 
CMCT, CD

2.2. Coñece as partes do sistema nervioso central e 
do sistema nervioso periférico, e as súas funcións. 
Explica como se producen os actos voluntarios e os
actos reflexos, e coñece os compoñentes dun arco 
reflexo.

CCL, 
CMCT, CD

3. Explicar as principais 
glándulas e  o  funcionamento do
sistema endócrino.

3.1. Define  o  concepto de hormona, coñece  as 
principais  glándulas endócrinas   e  as principais 
hormonas que segrega cada unha, e realiza un 
esquema do funcionamento   do

sistema endócrino.

CCL, 
CMCT, CD

4.  coñecer a organización e a 
colaboración ao traballar en 
grupo función do aparato 
locomotor.

4.1. Explica a función dos sistemas esquelético e 
muscular.  Describe a estrutura  dun  óso e enumera
os principais tipos de articulacións e de músculos. 
Coñece os principais   ósos e

músculos do organismo.

CCL, 
CMCT, CD

5. coñecer  as principais 
enfermidades e os coidados  
básicos dos aparatos 
relacionados coa función de 
relación.

5.1. Coñece  algúnhas enfermidades   que afectan 
os órganos dos sentidos, os   sistemas nervioso e 
endócrino, e  o  aparato locomotor. Propón algúns 
coidados para     previlos, especialmente    os

hábitos posturais.

CCL, 
CMCT, CD,
CSYC, 
SIEP
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-   o  funcionamento do 
sistema endócrino.

-  o  aparato locomotor:

-  o  sistema esquelético: sos e
articulacións.

-   o  sistema muscular: os 
músculos e a contracción 
muscular.

-  A saúde e a función de 
relación:

-  A saúde dos órganos dos 
sentidos.

-  A saúde dos sistemas 
nervioso e endócrino.

-  A saúde do aparato 
locomotor.

- Comprensión de

informacións, adquisición de

vocabulario, uso da lingua 
como instrumento de 
comúnicación  e mantemento 
dunha actitude favorable cara 
á lectura.

- Coñecemento  e uso 
responsable das TIC  ao 
investigar sobre a función de 
relación.

-  Uso de estratexias para 
tratar a   información, 
converteA en coñecemento 
propio e aplicaA a distintos 
contextos, e  participación 
activa non propio proceso de 
aprendizaxe.

- Iniciativa e perseveranza á 
hora de afrontar  os 
problemas e de defender 
opinións,   e desenvolvemento
de actitudes de respecto 

-  Experimentación en 
Bioloxía   e Xeoloxía: 
obtención  e  o ección de 
información   a partir da 
selección e  recollida de datos
dun experimento.

-  Coñecemento, aprecio e uso
de diversas técnicas 
expresivas.

6. Comprender informacións,

adquirir vocabulario sobre a 
función de relación,  expresar 
coñecementos  e opinións  de 
forma oral e escrita,  e mostrar  
interese pola  lectura de textos.

6.1. Comprendos textos e as     diferentes 
informacións obtidas ao longo  da  unidade, 
adquire    vocabulario sobre a   función de relación,
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, converteA   en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos contextos,  e participar 
de forma activa  non  propio 
proceso de aprendizaxe.

7.1. Obtén e organiza información, trabalA co 
esquema da unidade, e Emprega 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 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,
CAA, CSC,

CSIEE

9. Realizar un traballo 
experimental con axuda dun 
guión de prácticas,

describindo a súa

9.1. Coñece e respecta as normas de seguridade 
non  labor atorio, coida os instrumentos  e o

material empregado.
CCL, 
CMCT, CD,
CSC
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execución  e interpretando os 
seus resultados.

9.2. Desenvolve  con autonomía      a planificación 
do traballo experimental, Empregando 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,
CSC

10. Empregar  diversos 
materiais, técnicas e recursos 
artisticos, e  mostrar   aprecio 
pola pulcritude e estética destes.

10.1.  O abora traballos e debuxos de neuronas, 
aparato  locomotor e dalgúns    órganos receptores.

CCL, 
CMCT, CD,
CCEC

Unidade 6: A reprodución humana

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Sexualidade e reprodución humana.

 O aparato reprodutor masculino.

 O aparato reprodutor feminino.

 Os ciclos do ovario e do útero.

 A formación dun novo ser.

  A esterilidade. A reprodución asistida.

 Os métodos anticonceptivos.

 Reprodución e saúde.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a o a

Obxectivos

 Entender  o  significado da reprodución humana e da sexualidade.
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 Coñecer as anatomias dos aparatos reprodutores masculino e feminino.

 Coñecer  o  ciclo menstrual.

 Coñecer as etapas da formación dun novo ser.

 Ser consciente dos problemas que xera a fertilidade e as enfermidades de 
transmisión sexual.

 -Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a 
reprodución humana.

 Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables CC

-  Sexualidade e reprodución humana.

-  A reprodución humana.

-  A puberdade e a adolescencia.

-   o  aparato reprodutor masculino:

-  o  aparato reprodutor masculino.

- Os espermatozoides.

-  A formación dos espermatozoides.

-   o  aparato reprodutor feminino:

-  o  aparato reprodutor

feminino.

- Os óvulos.

-  A formación dos óvulos.

-  Os ciclos do ovario e do Utero:

-   o  ciclo do ovario e a ovulación.

-  o  ciclo do Utero e a menstruación.

-  A regulación hormonal dos ciclos.

-  A formación dun novo ser:

-   o  desenvolvemento embrionario.

- A esterilidade.

-  A reprodución asistida.

1.  Entender  a función  de 
reprodución humana e 
diferenciar entre reprodución   e
sexualidade.

1.1.  Explica  as características  da 
reprodución humana, distingue entre 
reprodución e sexualidade,  e 
enumera os cambios que sofren

os adolescentes.

CCL, 
CMCT

2.  coñecer  a anatomía do 
aparato

reprodutor masculino.

2.1. Coñece a anatomIa do aparato 
reprodutor masculino  e especifica os 
principais acontecementos da 
espermatoxénese.

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA

3.  coñecer  a anatomía e a 
fisioloxía  do aparato 
reprodutor feminino

3.1. Coñece a anatomIa do aparato 
reprodutor feminino e especifica os 
principais acontecementos da

ovoxénese.

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA

3.2.  Diferencia entre ciclo ovárico e 
ciclo uterino, e cita as hormonas  que 
regulan  o  ciclo

reprodutor.

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA

4.  Describir a fecundación e  o 
desenvolvemento embrionario.

4.1. Define fecundación, describe  o  
camiño que percorre   o  embrión ata 
o  Utero e identifica os principais 
acontecementos que se producen 
durante  o  desenvolvemento 
embrionario.

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA

5. Comprender os problemas 
relacionados coa fertilidade.

5.1. Valora as técnicas de 
reprodución asistida  e os métodos de
control da fertilidade.

CMCT, 
CSIEE, 
CSC

6. Comprender os problemas 
relacionados

coas enfermidades de 
transmisión sexual.

6.1.  Identifica  as principais 
enfermidades   de transmisión sexual 
e  o  seu tratamento e prevención.

CMCT, 
CSIEE, 
CSC
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-  Os métodos anticonceptivos.

- Reprodución e saúde:

-  Enfermidades de transmisión sexual.

-  Trastornos asociados  á reprodución.

-  Coidado do aparato reprodutor.

- Comprensión de

informacións,

adquisición    de vocabulario, uso da 
lingua   como instrumento    de 
comúnicación     e mantemento dunha 
actitude favorable cara á lectura.

-  Coñecemento e uso responsable das 
TIC ao investigar sobre a reprodución  
e as enfermidades relacionadas   co 
aparato reprodutor.

-  Uso de estratexias para tratar a 
información, converteA en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos contextos, e participación 
activa non propio proceso de 
aprendizaxe.

-  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 o ección de 
información a partir da selección e 
recollida de datos dun experimento.

-  Recoñecemento da importancia do 
debuxo e da  fotografIa non estudo dos 
aparatos reprodutores e do 
desenvolvemento embrionario.

7.  Comprender informacións, 
adquirir vocabulario sobre a 
reprodución, 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 a reprodución,

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

textos.

CCL, 
CMCT, 
CD

8. coñecer  e Empregar de 
forma responsable  as TIC,    
usar estratexias para tratar a 
información, converteA  en 
coñecemento propio e aplicaA a
distintos contextos, e participar 
de forma activa non  propio  
proceso de aprendizaxe.

8.1. Obtén e organiza información, 
trabalA co esquema da unidade, e 
Emprega 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 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, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE

10. Realizar  un traballo 
experimental con axuda dun 
guión de prácticas, analizando 
datos e  interpretando os   seus 
resultados.

10.1.  Desenvolve con autonomía  a 
planificación  do traballo

experimental, argumentando   o  
proceso seguido, describindo as súas 
observacións  e interpretando os seus 
resultados.

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
CSIEE

11.  Recoñecer  a importancia  
do debuxo e  da fotografIa   non
estudo dos aparatos 
reprodutores e do 
desenvolvemento

embrionario.

11.1. Valora a importancia do  
debuxo  non  estudo dos aparatos 
reprodutores,  dos ciclos do ovario e 
do Utero, e  do desenvolvemento

embrionario.

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CCEC
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Unidade 7: A saúde e a enfermidade

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 A saúde e a enfermidade.

 As defensas do noso organismo.

 Os transplantes e a doazón.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de unha semana e media, que inclúen  o  
seu desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Comprender os conceptos relacionados coa saúde e coa enfermidade.

 Coñecer como se defende  o  noso organismo fronte aos patóxenos.

  Recoñecer a importancia da medicina na curación e na prevención de 
enfermidades.

 Avaliar a importancia dos hábitos de vida saudables como prevención de 
enfermidades.

 Recoñecer a importancia dos transplantes, valorar a relevancia social da doazón e
coñecer as condicións para ser doador.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a 
saúde e a enfermidade.coñecementos de forma oral e escrita..

 Adquirir  vocabulario  especIfico  sobre  os  contidos  da  unidade  para  expresar 
as súas ideas

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables CC

- A saúde e a enfermidade:

-  o  concepto de saúde.

1. Comprender os conceptos 
de saúde, determinante da 
saúde e enfermidade, e 
coñecer os tipos  de 
enfermidades

.

1.1.  Comprende   os conceptos de saúde, 
determinante da saúde e  enfermidade, 
diferencia     as enfermidades infecciosas das
non infecciosas e coñece os mecanismos  de

transmisión destas.

CCL

, CM 
CT, CD
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-  Os determinantes da saúde.

-  Concepto e tipos de 
enfermidades.

-  A transmisión da enfermidade.

-  o  sistema inmunitario:

- A inmunidade innata.

- A inmunidade adquirida: 
resposta   humoral primaria e 
resposta humoral secundaria.

- A medicina axUdanos:

- As vacinas.

- Os soros.

2. coñecer os mecanismos de 
defensa do

organismo fronte aos 
patóxenos.

2.1. Coñece  os mecanismos    de defensa do 
organismo, diferencia      a inmunidade 
innata da adaptativa e, dentro desta,  
distingue  a resposta    humoral primaria      
da secundaria.

CCL

,

CM CT, 
CD

-   o  rexeitamento aos 
transplantes.

- A doazón.

-  A importancia da doazón.

-   Comprensión  de 
informacións,  adquisición de 
vocabulario, uso da lingua  como
instrumento de  comúnicación  e 
mantemento dunha actitude 
favorable cara á lectura.

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC ao 
investigar sobre a saúde e a 
enfermidade.

- Uso de estratexias para

tratar a información, converteA   
en coñecemento propio  e 
aplicaA  a distintos contextos, e 
participación activa non  propio 
proceso de aprendizaxe.

-  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 enBioloxía e 
Xeoloxía:

obtención e o ección de 
información a partir da selección 
e recollida de datos dun 
experimento.

-  Coñecemento, aprecio e uso de
diversas técnicas expresivas.

3. Describir os mecanismos 
máis  importantes que  lle 
axudan  ao organismo a 
defenderse fronte aos

patóxenos.

3.1. Coñece os principais mecanismos 
capaces de axudar   ao organismo  cando 
padece unha enfermidade:     as vacinas, os 
soros e algúns  medicamentos de uso común.

CCL

, CM 
CT, CD

4. Recoñecer a

importancia dos transplantes

e da doazón.

4.1. Define transplante, coñece os seus tipos 
e os problemas que presentan    os 
rexeitamentos, valora a importancia social da
doazón e coñece as condicións para ser 
doador.

CCL

, CM 
CT, CD

5. Comprender informacións, 
adquirir vocabulario sobre a 
saúde  e a enfermidade, 
expresar coñecemento s e 
opinións de forma oral   e 
escrita,   e mostrar interese 
pola lectura  de

textos.

5.1. Comprendos textos e as   diferentes 
informacións  obtidas 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

, CM 
CT, CD

6.  coñecer e empregar de 
forma responsable as TIC, usar
estratexias para tratar a 
información, convertela

en coñecemento propio   e 
aplicaA  a distintos contextos, 
e participar de forma activa 
non  propio proceso de 
aprendizaxe.

6.1. Obtén e organiza información, trabalA 
co esquema da unidade, e Emprega os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

CCL

, CM 
CT, CD,
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.

CCL

, CM 
CT, CD,
CAA, 
CSC

, CSI EE
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8.  Realizar un traballo 
experimental con axuda dun 
guión de prácticas, describindo
a súa

execución e interpretando os 
seus resultados.

8.1. Desenvolve  con autonomía     a 
planificación   do traballo  experimental, 
Empregando    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, 
CMC T, 
CD, 
CAA, 
CSC

9.  Elaborar traballos con 
pulcritude e sentido estético.

9.1. Emprega imaxes  e debuxos para 
elaborar un  mural de prevención  de 
accidentes e primeiros

auxilios.

CCL, 
CMC T, 
CD, 
CCE

Unidade 8: A dinámica da Terra

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Os tipos de enerxía responsables da dinámica terrestre.

 A dinámica das placas litosféricas.

  A formación dos distintos tipos de rochas.

 Os terremotos e os seus riscos.

  Os volcáns e os seus riscos.

   o  relevo e a dinámica terrestre

Temporalización:

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

Obxectivos

 Identificar os distintos tipos de enerxía que actúan na Terra e reconecer os efectos
que producen cada undeles.

 Saber por que cambian as placas e diferenciar os distintos tipos de bordos de 
placas.
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 Conecer os distintos tipos de rochas que hai na xeosfera e explicar como se 
forma cada undeles.

 Coñecer cal é a orixe dos terremotos e cal é  o  risco sismico dunha zona.

  coñecer as partes dun volcán, os materiais que expulsan nas erupcións e  o  risco 
volcánico dunha zona.

 Coñecer os procesos resultantes da dinámica terrestre que renovan os relevos da 
Terra.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a 
dinámica da Terra.

 Adquirir vocabulario especifico sobre os contidos da unidade para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables CC

axe - Por que cambia a

Terra?:

- A calor interna.

-  A gravidade e a enerxia solar.

-  A dinámica das placas 
litosféricas:

- Contactos entre os bordos das 
placas.

-  A teoría da tectónica de placas.

-  Efecto da dinámica de placas: 
formación das rochas:

- As rochas magmáticas

e metamórficas.

-  As rochas sedimentarias.

-  Efecto da dinámica de placas: 
os terremotos e os seus riscos:

- Que é un terremoto?

-  o  risco sismico.

-  Efecto da dinámica de placas: 
os volcáns e os seus riscos:

- Que é un volcán?

1.  Recoñecer os distintos tipos de 
enerxia responsables dos cambios
que  se producen na Terra.

1.1.  Comprende como varia a 
enerxia xeotérmica  e  o  efecto 
que produce na xeosfera.

CCL, 
CMCT

1.2.  Comprende a dinámica

atmosférica e sabe como se 
orixina o vento.

CCL, 
CMCT

1.3.  Describe  os movementos da 
auga na hidrosfera que orixinan  o 
ciclo da auga.

CCL, 
CMCT

2.  Comprender por   que cambian 
as placas, coñecer os  tipos  de 
contactos que hai entre o as e 
enunciar de xeito sinxelo a teoría  
da tectónica  de placas.

2.1. Explica por que cambian as 
placas.

CCL, 
2.2. Diferencia os tipos de 
contactos que hai entre as placas 
e describeos.

CCL, 
CMCT

2.3. Enuncia a teoría da tectónica 
de placas. CCL, 

3. Identificar os distintos tipos de 
rochas da xeosfera, coñecer a súa 
formación  e relacionaA cos 
procesos xeolóxicos que teñen 
lugar na Terra.

3.1. Explica como se forman as 
rochas magmáticas   e 
metamórficas,  e diferencia  os

principais tipos.

CCL, 
CMCT

3.2.  Explica como se orixinan as 
rochas sedimentarias  e recoñece 
os

principais tipos.

CCL, 
CMCT

4.  Comprender cal é a orixe dos 
terremotos e coñecer  os factores  
dos que depende  o  risco sismico 
dunha zona e a súa prevención.

4.1. Explica como se producen   os
terremotos, de que depende  o  
risco sismico dunha zona e como 
se prevén.

CCL, 
CMCT, 
CSIEE
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-  Produtos que expulsan os 
volcáns.

-  Volcáns e tectónica de placas.

- Risco volcánico.

-  o  relevo como resultado da 
dinámica terrestre:

-  Os procesos que renovan os 
relevos.

-  Comprensión de informacións, 
adquisición de vocabulario, uso 
da lingua como instrumento de  
comúnicación  e mantemento 
dunha actitude favorable cara á 
lectura.

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC ao 
investigar sobre a

dinámica da Terra.

- Uso de estratexias para tratar a  
información, converteA    en 
coñecemento propio  e aplicaA  a 
distintos contextos, e 
participación activa non propio 
proceso de aprendizaxe.

- 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 o ección de 
información a partir da

selección e recollida de

datos dun experimento.

- Coñecemento, aprecio e uso de 
diversas técnicas expresivas.

5.  Identificar as partes dun volcán, 
diferenciar  os produtos que expulsa
e coñecer  o  risco volcánico

dunha zona e a súa prevención.

5.1.  Diferencia as partes dun 
volcán e recoñece os diferentes 
produtos

que expulsa.

CMCT, CD,
CAA

5.2. Coñece a relación entre a orixe
dos volcáns e as placas

tectónicas.
CMCT, CD,
CAA

5.3. Explica de que depende  o  
risco volcánico e a súa

prevención.
CMCT, CD,
CAA

6.  coñecer os procesos resultantes
da dinámica terrestre que renovan  o 
relevo  da Terra.

6.1.  Coñece  os procesos que 
renovan os relevos.

CMCT

7.  Comprender informacións, 
adquirir vocabulario sobre a 
dinámica da Terra, expresar 
coñecementos

e opinións de forma oral e escrita,  e
mostrar

interese pola lectura  de

textos.

7.1.  Comprendos textos e as 
diferentes informacións

obtidas ao longo da unidade,   
adquire vocabulario sobre a 
dinámica da Terra, expresa 
coñecementos e opinións de forma
oral e escrita,  e mostra interese 
pola  lectura de textos.

CCL, 
CMCT, 
CD

8.  coñecer e empregar  de forma 
responsable as TIC, usar 
estratexias para tratar a 
información, converteA  en 
coñecemento propio  e aplicaA  a 
distintos contextos, e participar  de 
forma activa non  propio proceso de

aprendizaxe.

8.1. Obtén e organiza información, 
trabalA co esquema da unidade, e 
Emprega 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 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, CAA, 
CSC, 
CSIEE

10.  Realizar un traballo 
experimental

con axuda dun guión de prácticas, 
describindo  a

súa execución e interpretando os  
seus resultados.

10.1.  Coñece e respecta as 
normas  de seguridade  non  
labor atorio, coida os 
instrumentos e  o  material

empregado.

CCL, 
CMCT, 
CD, CSC

10.2.  Desenvolve con autonomía
a planificación  do traballo

experimental, Empregando tanto 
instrumentos

ópticos de recoñecemento

como material básico  de 
laboratorio, argumentando  o  
proceso experimental seguido,

describindo as súas observacións 
e interpretando osseus resultados.

CCL, 
CMCT, 
CD, CSC

11.  Elaborar traballos con 
pulcritude  e sentido

estético.

11.1.  Emprega imaxes e debuxos
para explicar as partes dun 
volcán, a teoría da tectónica  de 
placas, etc.

CCL, 
CMCT, 
CD, CCEC
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Unidade 9: A modelaxe do relevo

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 A modelaxe do relevo e os procesos esóxenos.

 A meteorización.

 A acción xeolóxica das correntes de auga.

 A acción xeolóxica das augas subterráneas.

 A acción xeolóxica dos glaciares.

 A acción xeolóxica do vento.

 A acción xeolóxica do mar.

 A acción xeolóxica dos seres vivos.

Temporalización:

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

Obxectivos

 Definir a modelaxe do relevo e os procesos xeolóxicos esóxenos que cambian  o  
relevo.

 Definir meteorización e explicar os tipos de meteorización e a formación de 
solos.

 Entender a acción xeolóxica das augas de arroiada e dos torrentes.

 Diferenciar os tramos dun rio e describir a modelaxe fluvial.

 Coñecer a orixe das augas subterráneas e comprender a modelaxe cárstica.

 Comprender a acción xeolóxica dos glaciares.

 Diferenciar a modelaxe producida pola acción do vento.

  Relacionar os principais movementos das augas mariñas coa orixe das modelaxes
litorais.

 Coñecer a acción xeolóxica producida polos seres vivos.
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 Empregar técnicas de laboratorio.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a 
modelaxe do relevo polos distintos axentes xeolóxicos esóxenos.

  Adquirir vocabulario especifico sobre os contidos da unidade para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de 
aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables Competencias

Contidos-  A modelaxe do 
relevo e os procesos esóxenos.

- A meteorización.

-  A acción xeolóxica das 
correntes de auga.

-  A acción xeolóxica das 
augas subterráneas.

-  A acción xeolóxica dos 
glaciares.

-  A acción xeolóxica do 
vento.

-  A acción xeolóxica do mar.

-  A acción xeolóxica dos 
seres vivos.

1. coñecer qué é a modelaxe  do 
relevo e qué é a erosión,    o  
transporte e  a

sedimentación.

1.1.  Define  relevo e coñece cais 
son os procesos xeolóxicos 
esóxenos.

CCL, CMCT

2. Explicar qué é a 
meteorización  e diferenciar os 
tipos de meteorización e a 
formación de solos.

2.1. Define meteorización e  
diferencia entre meteorización fisica
e meteorización química. Explica os
principais procesos da 
meteorización fisica e química, e a 
orixe dos solos.

CCL, CMCT

3.  Comprender a acción 
xeolóxica producida polas augas
de arroiada,  polos torrentes e 
polos rios.

3.1. Explica  a acción modeladora 
das augas de arroiada, recoñece nun
esquema  as partes dun torrente e 
describe a acción xeolóxica    que 
predomina  en cada

unha do as.

CCL, CMCT, 
CAA

3.2. Identifica os tramos do curso 
dun rio e explica a acción xeolóxica
que predomina en cada un deles.

CCL, CMCT, 
CAA

4.  coñecer a orixe das augas 
subterráneas e comprender a 
modelaxe

cárstica.

4.1. Explica a orixe das augas 
subterráneas e coñece as formas da 
modelaxe cárstica.

CCL,

CMCT

5. Saber cal é a acción xeolóxica

dos glaciares.

5.1. Explica a acción xeolóxica   
dos

glaciares.
CCL, CMCT

-  Comprensión de 
informacións, adquisición  de 
vocabulario, uso da lingua  
como instrumento  de 
comúnicación   e mantemento 
dunha actitude favorable cara 
á lectura.

-  Coñecemento e uso 
responsable das  TIC ao 
investigar sobre a modelaxe 
do relevo terrestre.

-  Uso de estratexias para  
tratar a información, 
converteA en coñecemento 

6. coñecer como se  produce  a 
modelaxe do relevo pola acción

do vento.

6.1. Describe os procesos 
xeolóxicos

relacionados co vento.
CCL, CMCT

7. Relacionar os principais 
movementos das augas mariñas 
coa orixe das modelaxes

litorais.

7.1. Describe os principais procesos
da modelaxe litoral. CCL, CMCT

8. coñecer as distintas accións 
que producen os seres vivos na 
natureza.

8.1. Diferencia a acción construtora 
e destrutora  dos seres vivos sobre a

natureza.
CCL,

CMCT
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propio e aplicaA  a distintos 
contextos,

e participación activa non 
propio proceso de 
aprendizaxe.

-  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 o ección de 
información a partir da  
selección  e recollida de datos 
dun experimento.

-  Coñecemento, aprecio e uso
de diversas técnicas 
expresivas.

9.   Comprender informacións, 
adquirir vocabulario sobre a 
modelaxe do relevo, expresar 
coñecementos  e opinións de 
forma oral e escrita, e mostrar  
interese pola  lectura de textos.

9.1. Comprendos textos e as   
diferentes informacións  obtidas ao 
longo da unidade, adquire  
vocabulario sobre a modelaxe do 
relevo,   expresa coñecementos   e 
opinións de forma oral e escrita,  e  
mostra interese pola   lectura de 
textos.

CCL, CMCT, CD

10. coñecer e empregar de forma
responsable   as TIC,     usar 
estratexias  para tratar  a 
información, converteA   en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos contextos,  e participar 
de forma activa  non  propio 
proceso de

aprendizaxe.

10.1.  Obtén  e organiza 
información,  trabalA co esquema  
da unidade, e Emprega 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,   e 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,
CAA, CSC, 
CSIEE

12.  Realizar un traballo 
experimental con axuda dun 
guión de prácticas,

12.1.  Coñece e respecta as normas 
de seguridade non  labor atorio, 
coida os instrumentos e o material 
empregado.

CCL, CMCT, CD,
CSC

analizando datos e interpretando 
os seus resultados.

12.2. Desenvolve con autonomía    
a planilicación  do traballo 
experimental, argumentando   o  
proceso  experimental seguido,  
describindo as súas observacións e 
interpretando   os

seus resultados.

CCL, CMCT, CD,
CSC

13. Realizar traballos con 
pulcritude e sentido estético.

13.1.  Realiza presentacións e 
debuxos das dilerentes lormas de 
modelaxe.

CCL, CMCT, CD,

CCEC
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7.TEMAS TRANSVERSAIS

Estos temas integraranse nos contidos e nas actividades de cada unidade.

  Potenciación de hábitos de hixiene e coidado corporal

  Interese por coñecer as enfermidades mais comúns que afectan a nosa sociedade

  Recoñecemento de diálogo como medio para resolver discrepancias nas opinións
asl como os diversos tipos de conflicto social

  Valoración da participación en actividades de conservación do medio natural

  Actitudee receptiva, colaboradore e tolerante nas relacións entre individuos e nas
actividades de grupo

  Interese por coñecer e conservar  o  patrimonio cultural e natural da nosa 
sociedade

   Interese polos mecanismos que regulan o funcionamento 
da nosa sociedade, en particular os dereitos e deberes dos cuidadanos

  Toma de conciencia de fenómenos de discriminación sexista que se dan na 
actúalidade

 Posta en práctica das normas de seguridade propias dun labor atorio para evitar 
accidentes

 Respecto polas opinións e as actitudes dos demais

 Toma de conciencia de que  o  tabaco,  o  alcohol e as drogas, perxudican 
seriamente á saúde
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º E.S.O.

1.OBXECTIVOS

1. coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia.

2.  Levar  a  cabo  un  traballo  experimental  de  prácticas  de  laboratorio   o   de campo.

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

4. coñecer  o  vocabulario científico axeitado ao seu nivel.

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

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

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

8. Recoñecer que os seres vivos están constituidos por células e determinar as características que os 
diferencian da materia inerte.

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

10. Identificar os diferentes grupos de seres vivos.

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

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

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

14. coñecer   as características dos principais   grupos   de   invertebrados   vertebrados.

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

16. Empregar claves dicotómicas  o   o tros medios para a identificación e a clasificación de animais e 
de plantas.

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

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

19. Relacionar a posición dun planeta non  sistema solar coas súas características.

20.Coñecer a localización da Terra non  sistema solar.
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21. coñecer e relacionar os movementos da Terra, da Lúa e do Sol coa existencia do dia, a noite, as 
estacións, as mareas e as eclipses.

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

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

24. coñecer a atmosfera e as propiedades do aire.

25. Identificar os problemas de contaminación ambiental desenvolvendo

actitudes que contribúan a unha solución.

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

27. coñecer  o  ciclo da auga,  o  uso que se fai do a e a súa distribución naTerra.

28. Comprender a necesidade dunha xestión sostible da auga potenciando a redución non  consumo e a 
reEmpregación.

29. Valorar a importancia das augas doces e salgadas.
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2.CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia non  coñecemento e a interacción co mundo físico

 Describir, explicar e predicir fenómenos naturais

 Manexar as relación de causalidade  o  de inflúencia entre as ciencias da naturaza

 Entender e aplicar  o  traballo ciéntifico

 Describir  as  implicacións  que a actividade  humana  e as  actividade  científica

 e tecnolóxica teñen non  medio natural

Identificar os grandes problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e as solucións que se están 
buscando para os resolver e para avanzar nun desenvolvemento sostible

 Adquirir a formación básica para participar na toma de decisión sobre os problemas locais e 
globais formulados

 Interpretar probas e conclusións científicas

Competencia matemática

  Empregar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais

  Empregar a lInguaxe matemática para analizar causas e consecuencias

  Empregar a linguaxe matemática para expresar datos e ideas sobre a naturaza

  Tratamento da información e competencia dixital

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

 Empregar  e  producir na  arendizaxe  da  area  esquemas,   mapas  conceptuais, informes...

  Empregar as tecnoloxIas da información e a comúnicación para se comúnicar, conseguir 
información, simular e visúalizar situación...

Competencia social e cidadá

 Comprender e explicar problemas de interese social desde unha perspectiva científica
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 Aplicar  o  coñecemento sobre algúns debates esenciais para  o  avance da ciencia, comprender cómo 
ev o cionaron as sociedades e para analizar a sociedade actúal

  Recoñecer aquelas impicacións do desenvolvemento tecnocientífico que poidan comportar 
riscos para as persoas o medio natural

Competencia en comúnicación lingüística

  Empregar a terminoloxía axeitada na construcción de textos e argumentacións con contidos 
científicos

  Comprender e interpretar mensaxes acerca das ciencias da natureza

Competencia para aprender a aprender

 Integrar os coñecementos e procedementos científicos adquiridos para comprender as 
informacións procedentes da súa propia experiencia e dos medios escritos e audivisúais

 Competencia en autonomía e iniciativa persoal

  Desenvolver un espíritu crítico. Enfrentarse a problemas abertos, participar na construcción 
tentativa de solución

  Desenvolver a capacidade para analizar situación valorando os factores que incidiron nelas e 
as consecuencias que poden ter

3.  SECUENCIACIÓN  DE CONTIDOS E  ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodolox a cient fica.

Contidos

 A metodoloxía científica. características básicas.

 A experimentación en Bioloxía e Xeoloxía: obtención e selección de información a partir da 
selección e recollida de mostras do medio natural.

Estandares de aprendizaxe

 Identifica os termos mais frecuentes do vocabulario científico e exprésase de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito.

226



 Busca, selecciona e interpreta a información de caracter científico a partir do emprego de 
diversas fontes.

 Transmite a información seleccionada de xeito preciso Empregando diversos soportes.

 Emprega a información de caracter científico para formar unha opinión propia e argumentar 
sobre problemas relacionados.

Coñece e respecta as normas de seguridade non  labor atorio, respectando e coidando os instrumentos e 
o  material empregado.

 Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental: Emprega tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como material basico de laboratorio, argumenta  o  proceso 
experimental seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados.

Bloque 2. A Terra no universo.

Contidos

 Os principais modelos sobre a orixe do universo.

 Características do sistema solar e dos seus compoñentes.

 O planeta Terra. características. Movementos: consecuencias e movementos. A xeosfera. 
Estrutura e composición de codia, manto e núcleo.

 Os minerais e as rochas: as súas propiedades, características e utilidades.

 A atmosfera. Composición e estrutura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadoiro. 
Importancia da atmosfera para os seres vivos.

 A hidrosfera. A auga na Terra. Auga doce e auga salgada: importancia para os seres vivos. 
Contaminación da auga doce e salgada.

 A biosfera. características que fixeron da Terra un planeta habitable.

Estandares de aprendizaxe

 Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo.

 Recoñece os compoñentes do sistema solar e describe as súas características xerais.

 Precisa que características se dan non  planeta Terra, e non  se dan nos  o tros planetas, que 
permiten  o  desenvolvemento da vida.

 Identifica a posición da Terra non  sistema solar.

 Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e coa posición dos astros, e 
deduce a súa importancia para a vida.
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 Interpreta correctamente, en graficos e esquemas, fenómenos como as fases lunares e as 
eclipses, e establece a relación existente coa posición relativa da Terra, da Lúa e do Sol.

 Describe as características xerais dos materiais mais frecuentes nas zonas externas do planeta e 
xustifica a súa distribución en capas en función da súa densidade.

 Describe as características xerais da codia, do manto e do núcleo terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona as devanditas características coa súa situación.

 Identifica minerais e rochas Empregando criterios que permitan diferencialos.

 Describe algúnhas das aplicacións mais frecuentes dos minerais e das rochas non  ambito da 
vida cotia.

 Recoñece a importancia do uso responsable e da xestión sostible dos recursos minerais.

 Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera.

 Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais relacionandoos coa súa
orixe.

 Identifica e xustifica, con argumentacións sinxelas, as causas que súastentan  o  papel protector 
da atmosfera para os seres vivos.

 Relaciona a contaminación ambiental coa deterioración do medio, e propón accións e habitos 
que contribúan a súa solución.

 Relaciona situacións nas que a actividade humana interfira coa acción protectora da atmosfera.

 Recoñece as propiedades anómalas da auga e relaciónaas coas consecuencias que teñen para  o  
mantemento da vida na Terra.

 Describe  o  ciclo da auga e relaciónao cos cambios de estado de agregación desta. medidas 
concretas que colaboren nesa xestión.

 Recoñece os problemas de contaminación de augas doce e salgadas, e relaciónaos coas 
actividades humanas.

 Describe as características que fixeron posible  o  desenvolvemento da vida na Terra.

Bloque 3. A biodiversidade non  planeta Terra.

Contidos

 A célula. características basicas das células procariotas e eucariotas, e das animais e vexetais.

 Funcións vitais: nutrición, relación e reprodución.

 Sistemas de clasificación dos seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
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 Reinos dos seres vivos: moneras, protoctistas, fungos, metafitas e metazoos.

 Invertebrados: poríferos, celentéreos, anélidos, moluscos, equinodermos e artrópodos. 
características anatómicas e fisiolóxicas.

 Plantas: mofos, fentos, ximnospermas e anxiospermas. características principais e as súas 
funcións de nutrición, relación e reprodución.

Estandares de aprendizaxe

 Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares

 Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e 
entre célula animal e vexetal.

 Comprende e diferencia a importancia de cada función para  o  mantemento da vida.

  Contrasta  o  proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación que hai 
entre o as.

 Aplica criterios de clasificación dos seres vivos, e relaciona os animais e as plantas mais comúns
co seu grupo taxonómico.

 Identifica e recoñece exemplares caracterIsticos de cada un destes grupos e destaca a súa 
importancia biolóxica.

 Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo taxonómico.

 Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen.

 Recoñece  diferentes  exemplares  de  vertebrados e  asígnaos a  clase  a  que

 pertencen.

 Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas  o  de interese especial 
por seren especies en perigo de extinción  o  endémicas.

 Relaciona a presenza de determinadas estruturas nos animais e nas plantas mais comúns coa súa 
adaptación ao medio.

 Clasifica animais e plantas a partir de claves de identificación.

 Detalla  o  proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importancia para  o  conxunto de todos 
os seres vivos.
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Bloque 4. Os ecosistemas

Contidos

 Ecosistema: identificación dos seus compoñentes.

 Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas. Ecosistemas acuaticos e terrestres.

 Factores desencadeantes de desequilibrios nos ecosistemas. Accións que favorecna conservación
do medio.

 O solo como ecosistema.

Estandares de aprendizaxe

 Identifica os distintos compoñentes dun ecosistema.

 Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun ecosistema.

 Selecciona accións que preveñna destrución do medio.

 Recoñece que  o  solo é  o  resultado da interacción entre os compoñentes bióticos e abióticos, e 
sinaA algúnha das súas interaccións.

 Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo.

Bloque 5. Proxecto de investigación.

Contidos

 Proxecto de investigación en equipo.

Estandares de aprendizaxe

 Integra e aplica as destrezas propias do método científico.

 Emprega argumentos xustificando as hipóteses que propón.

 Emprega diferentes fontes de información, apoiandose nas TIC, para a o aboración e a 
presentación das súas investigacións.

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

 Deseña   pequenos  traballos  de  investigación  sobre  animais  e/ o   plantas, os ecosistemas do 
seu ambito  o  aalimentación e a nutrición humana para a súa presentación e defensa na aula.

 Expresa con precisión e coherencia, tanto verbalmente como por escrito, as conclusións das súas
investigacións.
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4.CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Identificar a situación da Terra non  Universo e xustificar algúns fenómenos que derivan dos 
movementos relativos entre a Terra, a Lúa e  o  Sol, empregando modelos para interpretalos.

2. Describir cualitativamente algúnhas observacións e procedementos científicos que permiten avanzar
non  coñecemento do noso planeta e  o  lugar que ocupa non  Universo.

3. Interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos e  o  ciclo da auga na natureza a partir de 
datos e rexistros climaticos e das propiedades da auga como súastancia

4.  Identificar  as  rochas  e  os  minerais  mais  frecuentes  de  Galicia,  Empregando claves sinxelas 
e coñecer algúnhas aplicacións

5. Valorar a importancia do sistema atmosfera-hidrosfera-xeosfera para  o  desenvolvemento da vida, 
identificando as repercusions da actividade humana sobre o medio e realizando propostas e 
compromisos de mellora.

6. Recoñecer que os seres vivos estan constituidos por células e que levan a cabo as función vitais 
que os diferencian da materia inerte.

7. Apreciar e coñecer a dinamica dos ecosistemas e a súa importancia na conservación da natureza

8. Adoitar actitudes de respecto o medio medio ambiente e a conservación dos recursos

9. Participar activamente na construcción, comúnicación e Empregación de coñecemento científico
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5.PROGRAMACIÓN DE AULA

UNIDADE NÚM. 1 A vida na Terra

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as alumnas 
adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 As condicións da Terra que permitna vida.

 A composición dos seres vivos.

 As células e os seus tipos.

  As funcións vitais: nutrición, relación e reprodución.

 O sistema natural de clasificación dos seres vivos.

 O concepto de especie e  o  nome científico.

 Os niveis de organización dos seres vivos.

 Os cinco reinos.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer as condicións do planeta Terra que fan posible  o  desenvolvemento da vida.

 Describir as características dos seres vivos: a súa composición química, a súa organización 
celular e as funcións vitais.

 Coñecer as estruturas comúns a todas as células e diferenciar entre a célula procariota e a 
eucariota; e entre a célula animal e a célula vexetal.

 Explicar as tres funcións vitais: nutrición, relación e reprodución.

 Coñecer  o  sistema de clasificación dos seres vivos.

 Describir os niveis de organización dos seres vivos e as características dos cinco reinos.

 Coñecer as partes do microscopio óptico e Empregalo con corrección.
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 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características dos
seres vivos.

 Adquirir vocabulario especifico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de 
forma oral e escrita sobre estes.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe CC

-  As condicións da Terra que 
permitna vida.

-  Temperaturas súaves.

-  Auga nestado liquido.

-  Presenza de gases imprescindibles 
(O2e CO2).

- Existencia dun soporte sólido

.-  As características dos seres vivos.

-  Os compoñentes químicos: as 
biomoléculas inorganicas  e 
organicas.

-  As funcións vitais: nutrición, 
relación e reprodución.

-  As células e os seus tipos.

- A teoría celular.

-  As características comúns a todas 
as células.

-  A célula procariota.

- A célula eucariota animal e a célula 
eucariota vexetal.

A clasificación dos seres  vivos 
seguindo criterios naturais.

-   o  concepto de taxonomia e os 
principais taxons.

-   o  concepto de especie.

-  binomial.

- A organización

-   o  nome vulgar e  o  nome 
científico. A nomenclatura dos seres 
vivos.

-  Os organismos unicelulares  e 
pluricelulares: tecidos, órganos e 
aparatos  o  sistemas.

-  Os niveis de organización.

- Os cinco reinos.

-  Comprensión de informacións, 
adquisición de vocabulario, uso da 
lingua comonstrumento  de 
comúnicación   e mantemento dunha 
actitude favorable cara a lectura.

1.  Describir as características

da Terra que fan  posible  a vida.

1.1.  Valora  a importancia da existencia de 
temperaturas

súaves e de auga liquida para a vida.

CCL, 
CMCT,

CD, CSIEE

1.2. Recoñece a necesidade de O2, de CO2 e 
do solo como soportes para

o desenvolvemento da vida.

CCL, 
CMCT, CD

2.  coñecer as características comúns a 
todos os seres vivos.

2.1. Recoñece  que todos os seres vivos  
estan formados  polas mesmas

substancias e por células.
CCL, 
CMCT, CD

2.2.  Explica as tres funcións  vitais: 
nutrición, relación e reprodución. Diferencia 
entre nutrición autótrofa e heterótrofa e entre 
reprodución sexual e asexual.

CCL, 
CMCT, CD

3.  coñecer  a teoría celular e diferenciar  
os distintos tipos

de células.

3.1.  Enuncia os principios da teoría celular.

CCL, 
CMCT, 
CD,

CSC

3.2. Cita  as características comúns a todas as
células e establece as diferenzas entre as 
células procariotas  e as eucariotas.

CCL, 
CMCT, 
CD,

CAA,

CCEC

3.3  Establece as diferenzas entre a célula 
animal e a vexetal.

CCL, 
CMCT, 
CD,

CCEC

4.  Explicar  os criterios para clasificar  
os seres vivos.

4.1. Define taxonomia e  coñece os principais
taxons.

CCL, 
CMCT,

CD

4.2.  Coñece   o  concepto de especie e como 
se nomean  as especies.

CCL, 
CMCT, CD

5.  Diferenciar os niveis de organización

dos seres vivos e coñecer a clasificación 
en cinco reinos.

5.1. Identifica os niveis de organización dos 
seres vivos.

CCL, 
CMCT,

CD

5.2.  Enumera   as características  dos cinco 
reinos:  o  tipo celular,  o  nivel de 
organización e  o  tipo de nutrición.

CCL, 
CMCT, 
CD,

CAA

233



-  Coñecemento  e uso responsable 
das  TIC ao investigar sobre os seres 
vivos.

-  Uso de estratexias para tratar a 
información, convertela en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos contextos, e participación 
activa  non  propio proceso de 
aprendizaxe.

6. Comprender informacións, adquirir 
vocabulario

sobre os seres vivos, 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 seres   vivos, 
expresa coñecementos e opinións  de forma 
oral   e escrita,  e mostra interese pola   
lectura  de textos.

CCL, 
CMCT, CD

-  Iniciativa  e perseveranza a 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.

7. coñecer e usar de forma responsable  
as TIC,     usar estratexias para tratar a 
información, converteA  en coñecemento 
propio e aplicaA a distintos contextos, e 
participar  de forma activa non  propio   
proceso de aprendizaxe.

7.1. Obtén e organiza información, trabalA 
co esquema da unidade, e Emprega os 
recursos dixitais con interese  e 
responsabilidade.

CCL, 
CMCT, 
CD,

CAA

8.   Mostrar iniciativa   e perseveranza a 
hora de afrontar os problemas e de 
defender opinións,   e desenvolver 
actitudes  de respecto e colaboración  a 
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, 
CSIEE

9.  Realizar un traballo experimental

con axuda dun guión de practicas, 
describindo  a súa execución e 
interpretando os seus resultados.

9.1. Coñece e respecta as normas de 
seguridade  non  labor atorio, respecta e  
coida   os instrumentos e  o  material 
empregado.

CCL, 
CMCT, 
CD,

CSC

9.2.  Desenvolve con autonomía  a 
planificación do traballo  experimental, 
Empregando  tanto instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material basico de 
laboratorio, argumentando  o  proceso

experimental seguido, describindo as súas 
observacións e interpretando os seus 
resultados.

CCL, 
CMCT, 
CD,

CAA,

CSC, 
CSIEE

UNIDADE 2 Moneras, protoctistas e fungos

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 O reino das moneras.

 O reino dos protoctistas.

   o  reino dos fungos.
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 Observación de protozoos e algas unicelulares.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dunha semana e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Recoñecer os seres vivos que pertencen aos reinos moneras, protoctistas e fungos.

 Describir as características máis  importantes dos seres pertencentes a estes tres reinos (moneras,
protoctistas e fungos).

 Valorar a importancia que teñen os seres vivos destes tres reinos para  o  ser humano e para o 
medio.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as moneras, os 
protoctistas e os fungos.

 Adquirir vocabulario especIfico sobre as moneras, os protoctistas e os fungos para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe avaliables / competencias clave  Contidos

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe CC

-   o  reino moneras: as bacterias, 
funcións vitais e tipos.

-  As bacterias, as persoas e o medio: 
bacterias prexudiciais e beneficiosas.

-   o  reino protoctistas: características e
grupos que inclUe.

-  Os protozoos: características xerais e 
relación coas persoas e co medio.

-  As algas: características xerais e 
relación coas persoas e co medio.

-  o  reino dos fungos:

Características xerais.

- Os tipos de fungos.

-  Os fungos, as persoas e o medio: 
beneficios e prexuIzos que ocasionan 
os fungos.

-  Comprensión de informacións,

adquisición   de vocabulario, uso da 
lingua  como instrumento   de

comúnicación  e mantemento dunha 
actitude favorable cara á lectura.

-  Coñecemento e uso responsable das 

1.   coñecer  as características dos seres
máis  representativos do reino monera, 
e os efectos  beneficiosos  e 
prexudiciais que estes seres teñen sobre
o tros seres  vivos e as persoas.

1.1.  Describe as funcións vitais das 
bacterias.

CCL, 
CMCT,

CD
1.2 Identifica os diferentes tipos de 
bacterias.

CCL, 
CMCT, CD,

CCEC
1.3. Coñece os efectos que as bacterias 
teñen sobre  o tros seres.

CCL, 
CMCT, CD, 
CSC,

CSIEE
2. coñecer as características xerais dos 
protozoos e das algas, describir as 
semellanzas e diferenzas existentes 
entre o é e identificar os efectos 
beneficiosos e prexudiciais que lles 
ocasionan a  o tros seres vivos e ao ser 
humano.

2.1.  Describe  as características dos 
protozoos e coñece os efectos que teñen 
para as persoas.

CCL, 
CMCT, CD, 
CSC

2.2 Describe   as características das algas e 
coñece os efectos beneficiosos  que teñen

para  o  ser humano.

CCL, 
CMCT, CD, 
CAA

2.3. Recoñece as semellanzas  e as 
diferenzas existentes entre os protozoos e as
algas.

CCL, 
CMCT, CD, 
CAA

3.  Describir as características xerais 
dos fungos,  identificar os

principais tipos e

3.1. Describe  as características dos fungos 
e identifica  os principais grupos. CCL, 

CMCT, CD
principais   tipos e coñecer os  
principais beneficios  e prexuIzos que 
ocasionan.

3.2. Coñece os beneficios e os prexuIzos 
que os fungos teñen para  o  ser humano.

CCL, 
CMCT, CD, 
CSC
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TIC ao investigar sobre as moneras,  os
pro- toctistas e os fungos.

-  Uso de  estratexias para   tratar  a 
información,  converteA en 
coñecemento propio e  aplicaA a 
distintos contextos,  e participación 
activa non  propio  proceso de 
aprendizaxe.

-  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:

4.   Comprender informacións  e  
adquirir vocabulario  sobre os seres 
vivos, expresar coñecementos e 
opinións de forma oral e escrita,  e 
mostrar interese pola lectura de textos.

4.1. Comprendos textos e

as diferentes informacións obtidas ao

longo da unidade, adquire vocabulario

sobre os seres vivos dos reinos  moneras, 
protoctistas e fungos, 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, converteA     en 
coñecemento propio  e aplicaA  a 
distintos contextos, e participar de 
forma activa non  propio

proceso de aprendizaxe.

5.1. Obtén e organiza información,  trabalA 
co esquema da unidade, e Emprega 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, 
CSIEE

7.   Realizar un traballo experimental 
con axuda dun guión de prácticas, 
describindo   a   sUa execución       e 
interpretando  os   seus resultados.

7.1.   Coñece e respecta as normas de 
seguridade non  labor atorio, respecta  e 
coida os instrumentos e

o material empregado.

CCL, 
CMCT, CD, 
CSC,

CSIEE

7.2.  Desenvolve  con autonomIa a 
planificación do traballo experimental 
Empregando   tanto instrumentos ópticos de
recoñecemento  como material básico    de 
laboratorio,

argumentando  o  proceso experimental   
seguido, describindo as  sUas observacións  
e interpretando  os  seus resultados.

CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE

8. Emprega distintos materiais, 
técnicas, códigos e recursos artísticos 
de creación propia

8.1  Emprega  materiais   e recursos 
artIsticos para realizar  debuxos de 
bacterias,   protozoos, algas e fungos.

CCL,

CMCT, CD,

CCEC

UNIDADE 3 As plantas

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 O reino plantas. características xerais.

 A nutrición nas plantas.

 A relación nas plantas.

 A reprodución asexual nas plantas.

 A reprodución alternante nas plantas sen sementes.
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  A reprodución sexual nas plantas con sementes.

 A clasificación das plantas. As plantas con sementes

 A clasificación das plantas. As plantas sen sementes.

 As plantas, as persoas e o medio.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semana e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer cais son as partes máis  importantes das plantas.

   Describir as funcións de nutrición (explicando, de forma sinxela, como se leva a cabo  o  
proceso da fotosIntese), as de relación e as de reprodución.

 Coñecer como se clasifican as plantas segundo posúan sementes  o  non.

 Valorar a importancia que teñen as plantas para as persoas e o medio.

 Empregar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características das plantas, 
as súas funcións (especialmente a fotosIntese) e a súa importancia biolóxica.

 Adquirir vocabulario especIfico sobre as partes das plantas e expresar os coñecementos 
adquiridos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe Competencias

de avaliación aprendizaxe 
avaliables-   o  reino plantas. 
características

xerais.

-  A nutrición nas plantas.

-  A relación nas plantas.

-  A reprodución asexual nas 
plantas.

-  A reprodución alternante  nas 
plantas sen semente.

-  A  reprodución sexual nas plantas
con sementes.

-  A clasificación das plantas. As 
espermatófitas.

-  A clasificación das plantas. As 

1.  Diferenciar as características

xerais das plantas, as súas funcións
vitais e  a súa clasificación.

1.1.  Coñece as características

xerais das plantas e describe cada unha 
das  súas

partes.

CCL, CMCT, CD, 
CCEC

1.2.  Describe as funcións vitais das

plantas.

CCL, CMCT,

CD

1.3.  Coñece  a clasificación das

plantas.

CCL, CMCT,

CD

2. Analizar como se leva a cabo a 
nutrición  nas plantas.

2.1.  Describe como se produce a 
obtención de

nutrintes.

CCL, CMCT, CD,

CCEC

2.2. Identifica onde e como se produce a 
fotosIntese.

CCL, CMCT, CD,

CSC
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plantas sen semente.

-  As plantas, as persoas e o medio.

-  Comprensión de informacións, 
adquisición de vocabulario, uso da

lingua   como instrumento    de 
comúnicación    e mantemento 
dunha actitude favorable cara á 
lectura.

-  Coñecemento e uso responsable 
das TIC ao investigar sobre as 
plantas.

-  Uso de estratexias para tratar a 
información,

converteA   en coñecemento propio 
e aplicaA a distintos contextos, e 
participación  activa non  propio 
proceso de aprendizaxe.

-   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 B io lox í a  e 
Xeoloxía: obtención e selección 
de información a partir da selección
e recollida  de datos dunha 
experimentación.

-  Coñecemento e uso de materiais
técnicos e recursos expresivos.

2.3. Coñece  o  proceso da respiración na 
planta,  onde se realiza   e os produtos 
que Emprega

e produce.

CCL, CMCT, CD

2.4.  Esquematiza como se distribUen  o  
zume bruto e  o  zume o aborado

poA planta.

CCL, CMCT, CD, 
CAA,

CCEC

2.5.  Coñece cais son as substancias de 
refugallo que expulsan  as

plantas.

CCL, CMCT, CD

3. coñecer como se leva a cabo a 
función de relación nas plantas.

3.1. Describe como reaccionan as plantas 
ante os

Estímulos.

CCL, CMCT, CD

3.2. Distingue entre tropismos   e nastias,  
e  sabe poñer exemplos

destes.

CCL, CMCT, CD

3.3  Coñece  a modificación  de procesos 
vitais das plantas como reacción a algúns

Estímulos.

CCL, CMCT, CD, 
CAA

4.  Comprender e recoñecer os 
tipos de reprodución

asexual nas

asexual nas plantas.

4.1. Coñece as formas de reprodución 
asexual  das

plantas.

CCL, CMCT, CD

4.2. Sabe poñer exemplos  de reprodución

asexual de plantas que se encontran non   
ámbito máis  próximo.

CCL, CMCT, CD, 
CSIEE

5. coñecer como se leva a cabo a 
reprodución alternante nas plantas  
sen sementes.

5.1. Identifica a fase sexual e a asexual da 
reprodución

alternante.

CCL, CMCT, CD,

CAA

5.2.  Esquematiza os pasos que  se 
producen nun organismo non  que ten 
lugar  a reprodución

alternante.

CCL, CMCT, CD, 
CCEC, CAA

6.  Detallar  a reprodución sexual 
das plantas  con sementes.

6.1. Identifica  as etapas das que consta 
areprodución sexual. CCL, CMCT, CD

6.2. Describe as partes da flor  e debUxaas.CCL, CMCT, CD,

CCEC

6.3.  Comprende  e diferencia   a 
polinización e os seus tipos. CCL, CMCT, CD

6.4.  Explica como se produce a

fecundación.

CCL, CMCT,

CD

6.5.  Coñece como se forma a semente e  
o  froito e como se produce a dispersión e 
a xerminación  das

sementes.

CCL, CMCT, CD

7.  coñecer como se clasifican as 
plantas espermatófitas.

7.1.  Establece  as diferenzas entre 
ximnospermas   e anxiospermas, 
fixándose

nalgúnhas características

como as follas e as flores.

CCL, CMCT, CD
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8.  Establecer  a clasificación das 
plantas sen

sementes.

8.1.  Sabe as diferenzas

existentes entre os

mofos e os fentos.

CCL, CMCT, CD,

CAA

9. Valorar a relación entre as 
plantas, as persoas e o  m e d i o .

9.1. Describe   a importancia económica   
das plantas  máis  comúns do seu ámbito, 
así como a súa utilidade para

o medio.

CCL, CMCT, CD, 
CSC, CSIEE

1O Comprender informacións e 
adquirir vocabulario sobre as 
características, as estructuras e 
modos de realizan as súas funcións
vitais as plantas

10.1 Comprende informacións e adquirir 
vocabulario sobre as características, as 
estructuras e modos de realizan as súas 
funcións vitais as plantas

10.1 Comprende textos sobre  o  reino 
vexetal

CL, CD

11.  coñecer e usar de forma  
responsable as TIC, observar e 
interpretar  imaxes, usar  
estratexias para  tratar  a 
información, converteA  en 
coñecemento propio e aplicaA  a 
distintos contextos, e participar de 
forma   activa non  propio proceso 
de aprendizaxe.

11.1.  Obtén e organiza información,

trabalA   co esquema da unidade, e Emprega 
os recursos dixitais con interese  e 
responsabilidade.

CCL, CMCT, CD, 
CAA

12. 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.

12.1.  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, CSIEE

13.  Realizar un traballo

experimental   con axuda  dun   
guión de   prácticas, describindo a   
sUa execución       e interpretando    
os seus resultados.

13.1.  Coñece e respecta as normas de 
seguridade non  labor atorio,

respecta  e  coida os instrumentos e  o    
material empregado.

CCL, CMCT, CD, 
CSC

13.2.  Desenvolve con autonomIa   a 
planificación  do traballo experimental, 
Empregando tanto instrumentos

ópticos  de recoñecemento como  material
básico   de laboratorio, argumentando    o  
proceso experimental seguido,

describindo as sUas observacións e 
interpretando os

seus resultados.

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, CSIEE

14.   Empregar diversos materiais, 
técnicas, códigos e recursos

14.1.  Emprega materiais e recursos 
artIsticos para a o aboración

CCL, CMCT, CD,

UNIDADE 4 Os animais. caracter sticas xerais

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos
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 Que caracteriza os animais.

  A nutrición nos animais: a obtención de nutrintes.

  A nutrición nos animais: a respiración.

 A nutrición nos animais: a circulación e a excreción.

 A relación nos animais: os receptores.

 A relación nos animais: a coordinación.

 A relación nos animais: os efectores.

 A reprodución nos animais.

Temporalización:

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

Obxectivos

 Coñecer cais son as características do corpo dos animais.

  Describir as funcións de nutrición, explicando a existencia  o  non  de aparato dixestivo e os 
tipos de aparatos dixestivos que presentan os animais; como se produce a respiración, os tipos de 
aparatos respiratorios e a circulación e excreción dos produtos de refugallo a través dos aparatos 
correspondentes.

 Describir as funcións de relación, explicando os distintos órganos sensoriais, os sistemas 
nervioso e endócrino e os órganos efectores encargados delaborar a resposta: movementos e secreción 
de substancias.

 Describir as funcións de reprodución en animais, explicando os tipos de reprodución asexual e 
sexual, así como  o  proceso de desenvolvemento do cigoto, diferenciando  o  desenvolvemento 
embrionario do postembrionario.

  Empregar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características dos 
animais, as súas funcións e a súa importancia biolóxica.

 Adquirir vocabulario especifico sobre as partes que compoñen  o  corpo dos distintos grupos de 
animais e expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe CC

s- Que c a r a c teriza os 
animais?

-  A nutrición nos animais:  a 
obtención de nutrintes.

1.  coñecer  as características xerais 
dos animais.

1.1.  Coñece a existencia dunha gran variedade de 
animais, cais son as súas funcións vitais e 
establece as diferenzas entre invertebrados e

vertebrados.

CCL, 
CMCT, 
CD, CAA
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-  A nutrición nos animais: a 
respiración.

-  A nutrición nos animais:  a 
circulación e a excreción.

-  A relación nos animais:  os 
receptores.

- A relación nos animais

-A coordinación.

-  A relación nos animais:  os 
efectores.

-  A reprodución nos animais

 - Coñecemento  e uso responsable
das TIC  ao investigar sobre 
animais.

-Uso de estratexias para tratar a 
información, converteA en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos contextos, e participación 
activa  non  propio proceso de 
aprendizaxe

- 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.

2.  Diferenciar entrealimentación e 
dixestión.

Distinguir entre animais sen e con 
aparato dixestivo e os tipos de   
tipos de aparatos dixestivos que 
presentan.

2.1.    Definealimentación  e dixestión.  Coñece 
animais   sen aparato dixestivo e animais con

aparato dixestivo

2.2.  Describe  os tipos de aparatos dixestivos dos 
animais. en xeral

CCL, 
CMCT, CD

3.   Recoñecer   as diferenzas  entre 
os   animais  que para a función da 
respiración toman  o  osixeno da 
auga e os que  o  toman do aire.

3.1.   Establece  as diferenzas entre os   animais  que 
intercambian

gases a través da superficie do seu corpo e os 
que  o  fan a  través  de branquias   o  pulmóns.

CCL, 
CMCT, 
CD, CAA

4.   coñecer que a circulación  e   a 
excreción   son procesos   da 
nutrición  dos animais, asi como os  
tipos   de aparatos circulatorios e    
os órganos    da excreción.

4.1.   Distingue entre un   aparato circulatorio  aberto
e  cerrado,  e coñece   os órganos

excretores  dos animais máis  comúns.

CCL, 
CMCT, 
CD, CAA

5.  Comprender que os animais 
posúen receptores  para captar   os 
Estímulos e levar a cabo a función
de relación.

5.1.  Define órganos sensoriais  e diferencia 
fotorreceptores, mecanorreceptores e 
quimiorreceptores, e  sinaA  algUn

exemplo.

CCL, 
CMCT, 
CD, CSIEE

6.  coñecer   e diferenciar   os 
sistemas  de coordinación dos 
animais.

6.1.  Establece a diferenza entre sistema nervioso e 
endócrino,  e coñece a función das neuronas.

CCL, 
CMCT, CD

7.  Entender que a resposta  aos 
Estímulos   a realizan  os

efectores.

7.1.  Coñece  o  papel dos mUsculos na execución  
da resposta   a estímulos.

CCL, 
CMCT, CD

8.  Diferenciar  os tipos  de 
reprodución   en animais, asi como  
o   mecanismo da fecundación e    o  
desenvolvemento embrionario.

8.1.  Coñece a diferenza entre reprodución asexual 
e sexual.

CCL, 
CMCT, CD

8.2.  Describe   o  proceso  da fecundación  e 
diferencia  as etapas  do desenvolvemento do 
cigoto.

CCL, 
CMCT, 
CD, CAA

9. coñecer e usar de    forma 
responsable   as TIC, observar  e 
interpretar imaxes, usar estratexias 
para tratar  a información, converteA 
en coñecemento

propio e aplicaA a distintos 
contextos, e participar de forma 
activa non  propio proceso de

aprendizaxe.

9.1. Obtén e organiza información,

trabalA    co esquema  da unidade e Emprega 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, 
CSIEE

11.  Realizar   un traballo 
experimental  con axuda dun guión 
de prácticas, describindo a súa 
execución  e interpretando    os seus 
resultados.

11.1.  Coñece e respecta  as normas de seguridade   
non  labor atorio, respecta e coida os instrumentos 
e  o  material empregado.

CCL, 
CMCT, 
CD, CSC
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11.2.  Desenvolve con autonomía    a planificación  
do traballo experimental, Empregando  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, 
CSIEE

12. Emprega diversos materiais, 
técnicas, códigos e recursos 
artisticos  na realización  de 
creacións propias

12.1.  Emprega materiais e recursos artisticos para a
realización de láminas dos aparatos

dixestivos, respiratorio, etc., de determinados

animais.

CCL, 
CMCT, 
CD, CCEC

UNIDADE 5 Os invertebrados

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Que caracteriza os animais.

 Os porifeiros e os cnidarios.

 Os vermes.

 Os moluscos.

 Os artrópodos.

 Os artrópodos grupo a grupo.

 Os equinodermos.

 Os invertebrados e as persoas.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer cais son as características do corpo dos invertebrados.

 Describir os porIfeiros e os cnidarios, explicando como é  o  seu corpo e  o tras características.

 Describir os vermes, explicando cais son os grupos máis  destacados e as características de 
exemplos concretos e coñecidos como a tenia, a planaria e a miñoca.
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 Describir os moluscos, explicando como é  o  seu corpo e os principais tipos de moluscos: 
gasterópodos, bivalvos e cefalópodos.

 Describir con detalle as características do corpo dos artrópodos e os seus principais tipos: 
arácnidos, crustáceos, miriápodos e insectos.

 Describir como son os equinodermos, explicando detalladamente  o  seu sistema ambulacral.

 Sinalar a relación entre os invertebrados e as persoas, diferenciando os que son prexudiciais dos 
que son beneficiosos.

 Empregar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características dos 
invertebrados, as súas funcións e a súa importancia biolóxica.

 Adquirir vocabulario especifico sobre as partes que compoñen  o  corpo dos distintos grupos de 
invertebrados e expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe Competencias

-  Os porifeiros e os cnidarios.

- Os vermes.

- Os moluscos.

- Os artrópodos.

-  Os artrópodos grupo a grupo.

- Os equinodermos.

-  Os invertebrados e as persoas.

1.  Diferenciar  e coñecer as 
características de porifeiros  e 
cnidarios.

1.1.  Coñece  as características principais de 
porifeiros  e cnidarios,  e realiza esquemas 
destes organismos sinalando  as principais 
características.

CCL, CD, CMCT, 
CAA, CCEC

-  Comprensión de informacións, 
adquisición    de vocabulario, uso 
da lingua   como instrumento   de 
comúnicación    e mantemento 
dunha actitude favorable cara á 
lectura.

-  Coñecemento  e uso 
responsable das TIC ao investigar
sobre os animais invertebrados.

-  Uso de estratexias para tratar  
a información, converteA en 
coñecemento propio

e aplicaA a

distintos  contextos, e 
participación activa  non  propio 
proceso de aprendizaxe.

-  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

2.  Establecer as diferenzas  entre 
os distintos grupos de vermes.

2.1.  Diferencia  os platihelmintos,  os 
nematodos e  os anélidos,    e comprende a 
súa importancia  con relación ao  ser

humano.

CCL, CMCT, CD, 
CSC

3. coñecer   as características dos
moluscos  e,   en concreto,    dos 
exemplares  máis  comúns para  
o ser humano.

3.1.  Clasifica  os moluscos máis  sinxelos e 
coñece as súas características.

CCL, CMCT, CD

4. coñecer  as características dos 
artrópodos    e establecer   as 
diferenzas  entre os distintos

grupos.

4.1.  Establece as diferenzas existentes entre 
arácnidos, crustáceos e miriápodos   e

insectos.

CCL, CMCT, CD, 
CSC

5. Comprender a organización

común dos equinodermos e as 
diferentes formas que poden 
presentar.

5.1.  Diferencia  as distintas formas nas que se 
poden presentar  os equinodermos e sabe 
interpretar  o  esquema de funcionamento do 
sistema ambulacral.

CCL, CMCT, CD

6. Estudar a relación  dos 
invertebrados  co ser humano   o  
coa actividade humana.

6.1. Comprende a súa   importancia con 
relación ao

ser humano.

CCL, CMCT, CD,

CSC

6.2. Comprende a importancia dos insectos 
pola súa abundancia e p o l a  súa   
repercusión na vida do  ser

humano.

CCL, CMCT, CD, 
CSC
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 seleión e

recollida de datos dunha 
experimentación.

- Coñecemento e uso de 
materiais técnicos e recursos 
expresivos.

7. Comprender informacións, 
adquirir

vocabulario sobre os seres  vivos, 
expresar coñecementos e opinións
de forma oral e escrita, e mostrar 
interese pola  lectura de textos.

7.1.  Comprendos textos  e as diferentes 
informacións obtidas ao longo da unidade, 
adquire

vocabulario  sobre os seres  vivos, 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, observar   e 
interpretar imaxes, usar 
estratexias para  tratar a 
información, converteA  en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos

contextos, e participar de forma 
activa non  propio proceso de

aprendizaxe.

8.1. Obtén e organiza información,

trabalA   co esquema  da unidade, e Emprega 
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, CSIEE

10.  Realizar un traballo 
experimental con axuda dun guión
de prácticas describindo a súa 
execución    e interpretando   os 
seus resultados

10.1.  Coñece  e respecta  as normas de 
seguridade non  labor atorio, respecta e coida
os instrumentos e  o  material empregado

CCL, CMCT, CD, 
CSC

10.2.  Desenvolve con autonomía    a 
planificación  do traballo experimental, 
Empregando  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, CSIEE

11.  Empregar diversos 
materiaistécnicas,  códigos e 
recursos artisticos na realización 
de creacións propias

11.1.  Emprega materiais e recursos artisticos 
para a o  aboración de debuxos dos 
diferentes grupos de invertebrados.

CCL, CMCT, CD, 
CCEC

UNIDADE 6 Os vertebrados

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Os peixes.

 Os anfibios.

 Os réptiles.

 As aves.
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 Os mamiferos.

 O ser humano: un mamifero especial.

 Os vertebrados e as persoas.

 Os rastros dos vertebrados.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

  coñecer a diversidade dos vertebrados e identificar os representantes de cada grupo.

 Describir as características máis  representativas dos diferentes grupos de vertebrados (peixes, 
anfibios, réptiles, aves e mamIferos).

 Identificar as principais características que diferencian  o  ser humano dos demais mamIferos.

 Recoñecer a importancia que teñen os vertebrados para as persoas e coñecer os seus efectos 
beneficiosos e prexudiciais.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre os vertebrados.

 Adquirir vocabulario especIfico sobre os vertebrados para expresar coñecementos de forma oral 
e escrita sobre estes.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe Competencias

- Os peixes:

Características xerais,alimentación e 
reprodución.

-  Os principais grupos de peixes.

- Os anfibios:

Características xerais e reprodución.

-  Os principais tipos de anfibios.

-  Os réptiles: principais 
características,  aalimentación  e a 
reprodución.

-  Principais tipos de réptiles.

- As aves:

1.  Describir  as características 
principais dos peixes.

1.1.  Describe as principais 
características dos peixes. CCL, CMCT, CD

2.  Identificar as características que 
diferencian  os d o s grandes 
grupos de peixes.

2.1. Diferencia  un peixe óseo dun 
cartilaxinoso

porque coñece as características 
diferentes que posúen.

CCL, CMCT, CD

3. coñecer as principais características 
dos anfibios    e describir  como 
levan  a cabo a reprodución.

3.1.  Identifica as características

máis  destacadas  dos anfibios. CCL, CMCT, CD

3.2.  Describe  o  ciclo biolóxico dun

anfibio.

CCL, CMCT,

CD

4.  coñecer os principais grupos de 
anfibios e as súas características 
máis  destacadas.

4.1.  Recoñece as características que 
diferencian  os distintos grupos de 
anfibios.

CCL, CMCT, CD

- Os mamIferos:
5. coñecer  as principais características
dos réptiles, como é a súa 
alimentación e a súa reprodución.

5.1.  Describe  os principais 
caracteres  dos réptiles, coñece como
seallímentan e como

se reproducen.

CCL, CMCT, CD
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Características

xerais,alimentación e reprodución.

-  Principais grupos de mamIferos.

-   o  ser humano: un mamIfero 
especial.

-  Os vertebrados e as persoas.

-  Comprensión de informacións, 
adquisición    de vocabulario, uso da 
lingua   como instrumento   de 
comúnicación    e mantemento dunha 
actitude favorable cara á lectura.

-  Coñecemento  e uso responsable 
das TIC ao investigar sobre os seres 
vivos.

- Uso de estratexias

para tratar a información, converteA  en
coñecemento propio e aplicaA   a 
distintos   contextos, e participación 
activa   non  propio proceso de 
aprendizaxe.

-  Iniciativa  e perseveranza á hora de 
afrontar os problemas e de defender 
opinións, e desenvolvemento de 
actitudes derespecto 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.

6.  Diferenciar os principais grupos 
de réptiles.

6.1. Identifica  os diferentes grupos 
de  réptiles   e coñece as súas

Características.

CCL, CMCT, CD

7.  Describir as principais 
características das aves e 
identificar aquelas que están 
relacionadas co voo.

7.1.  Recoñece as principais 
características das aves.

CCL, CMCT, CD

7.2.  Describe as características que 
lle permiten  o  voo ás aves.

CCL, CMCT, CD

8.  Diferenciar os principais grupos 
de aves.

8.1.  Diferencia os principais grupos

de aves.

CCL, CMCT,

CD

9.  Identificar as características

máis  importantes dos mamIferos.

9.1.  Coñece as principais 
características dos mamIferos. CCL, CMCT, CD

10.  Diferenciar os distintos grupos 
de mamIferos.

10.1.  Distingue os diferentes grupos 
de mamIfeiros  e sabe poñer 
exemplos de cad und e l e s .

CCL, CMCT, CD, 
CSIEE

11.  Describir as características que 
diferencian    o  home d o tros 
mamIferos.

11.1.  Distingue as características 
propias do home que  o  diferencian d 
o tros mamIferos.

CCL, CMCT, CD

12.  coñecer   a importancia  dos 
vertebrados para as persoas.

12.1.  Sabe   a importancia  que teñen 
os vertebrados para

as persoas.

CCL, CMCT, CD, 
CSC

13. Comprender informacións, 
adquirir

vocabulario sobre os seres  vivos, 
expresar coñecementos e opinións 
de forma oral e escrita, e mostrar 
interese pola  lectura de textos.

13.1.  Comprendos textos  e as 
diferentes informacións obtidas ao 
longo da unidade, adquire

vocabulario  sobre os seres  vivos, 
expresa coñecementos e opinións de 
forma oral e escrita, e mostra interese 
pola  lectura de textos.

CCL, CMCT, CD

14.  coñecer e usar de forma 
responsable   as TIC,  usar 
estratexias  para tratar a 
información, converteA   en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos

contextos, e participar de forma 
activa non  propio proceso de

aprendizaxe.

14.1.  Obtén e organiza información,

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

CCL, CMCT, CD, 
CAA

15. 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.

15.1.  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, CSIEE

16. Realizar un traballo experimental
con axuda dun guión de prácticas, 
describindo a súa execución e 
interpretando  os seus resultados.

16.1. Desenvolve con autonomía a

planificación  do traballo experimental,
Empregando  tanto instrumentos 
ópticos   de recoñecemento como 
material básico de laboratorio, 
argumentando  o  proceso experimental
seguido, describindo   as súas 
observacións e interpretando osseus 
resultados.

CCL,

CMCT,

17. Empregar diversos materiais,

técnicas,  códigos e recursos 
artIsticos   na realización  de

creacións propias.

17.1.  Emprega materiais e recursos 
artIsticos para  realizar debuxos 
dalgúns animais vertebrados.

CCL, CMCT, CD, 
CCEC
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UNIDADE 7 Os ecosistemas e a biodiversidade

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Os compoñentes dun ecosistema:  o  biótopo, a biocenose e as interaccións.

 O equilibrio nos ecosistemas.

 A biodiversidade e a súa importancia

 A perda e a conservación da biodiversidade.

 A orixe da biodiversidade.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer os compoñentes do ecosistema:  o  biótopo, a biocenose e as interaccións que se 
producen entre o é.

 Coñecer os tipos de adaptacións e describir algúnhas adaptacións dos seres vivos á auga, á luz e 
á temperatura.

 Coñecer as características dos ecosistemas en equilibrio.

 Coñecer a capacidade de autorregulación dos ecosistemas e describir algún sistema de 
autorregulación.

 Definir biodiversidade e saber a que se debe a súa importancia.

 Coñecer as principais causas da perda de biodiversidade e propoñer solucións que contribúan á 
súa conservación.

 Recoñecer as adaptacións corporais e de comportamento que farán posible a evolución.

 Empregar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos acerca dos fósiles que se 
encontraron non  noso planeta.

 Adquirir vocabulario especIfico sobre a unidade e expresar os coñecementos adquiridos de 
forma oral e escrita.
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Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe Competencias

 Os compoñentes do ecosistema.

-  A biocenose,   o  biótopo e as 
súas interaccións  non  
ecosistema.

-  As relacións na biocenose.

-  Tipos de ecosistemas.

-   o  equilibrio nos ecosistemas.

-  As características dos 
ecosistemas en equilibrio.

- A biodiversidade e a súa 
importancia
-   o  concepto de biodiversidade.

-  A biodiversidade como recurso.

-  A biodiversidade e  o  
mantemento do equilibrio da 
biosfera.

-  A perda e  a conservación da 
biodiversidade
-  As causas da perda de 
biodiversidade.

- Medidas para

protexer a biodiversidade.

-  A orixe da biodiversidade.

-  A biodiversidade e a 
adaptación.

-  Os tipos de adaptacións.

- A biodiversidade e a evolución.

-  Comprensión de informacións, 
adquisición   de vocabulario, uso 
da lingua   como instrumento   de
comúnicación   e mantemento 
dunha actitude favorable cara á 
lectura.

- Coñecemento e uso responsable
das TIC ao investigar sobre os 
seres vivos.

-  Uso de estratexias para tratar a 
información,

converteA   en coñecemento 
propio e aplicaA a distintos 
contextos,  e participación   
activa non  propio proceso de 
aprendizaxe.

-   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 

1.  A biocenose,   o  biótopo e as 
súas interaccións non  ecosistema.

1.1.  Define ecosistema, identifica     os 
compoñentes   bióticos da biocenose  e 
abióticos do biótopo, e recoñece algúnhas 
relacións  que se establecen entre o é.

CCL, CMCT, CD

2.  Explicar as relacións existentes 
entre os organismos do ecosistema.

2.1. Define nivel trófico e explica   as 
características dos niveis tróficos  do

ecosistema.
CCL, CMCT, CD

2.2. Diferencia entre relación intraespecifica

e interespecifica e coñece as principais

asociacións.

CCL, CMCT, CD

3.  coñecer  as características dos 
ecosistemas terrestres e acuáticos.

3.1. Coñece  as características dos d o s tipos 
principais de ecosistemas:   os terrestres e  o  
acuáticos.

CCL, CMCT, CD

4. coñecer  o  estado de equilibrio  
dos ecosistemas e  os seus 
mecanismos de autorregulación.

4.1.  Enumera  as características dos 
ecosistemas  en equilibrio e as causas

da súa perda.

CCL, CMCT, CD, 
CSC

5. Definir biodiversidade e coñecer a
súa importancia.

5.1. Define  o  concepto  de biodiversidade e 
xustifica a súa importancia como fonte de 
recursos  para  o  ser humano e para  o  
mantemento do equilibrio da biosfera.

CCL, CMCT, CD,

CSC

6. coñecer as principais causas da 
perda de biodiversidade e propoñer 
algúnhas solucións para

a súa conservación.

6.1. Define extinción, coñece as principais 
causas da perda de biodiversidade e 
relaciónaas con algúnhas medidas para a súa 
conservación.

CCL, CMCT,

CD

7. Recoñecer a evolución biolóxica 
como  o  mecanismo que orixina a 
biodiversidade.

7.1. Explica a adaptación como a adecuación 
dos organismos ás condicións  do medio, 
distingue os seus tipos e recoñece  o  proceso 
da evolución como  o  mecanismo de  
aparición   de  novas especies.

CCL, CMCT,

CD

8.   Comprender informacións    e 
adquirir  vocabulario sobre os  seres 
vivos, expresar coñecementos e 
opinións  de forma oral e  escrita,  e 
mostrar interese pola  lectura  de

textos.

8.1. Comprendos textos e as   diferentes 
informacións obtidas ao longo  da   unidade, 
adquire  vocabulario sobre os seres vivos, 
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, converteA 
en coñecemento propio e  aplicaA   a
distintos  contextos, e participar  de 
forma   activa  non  propio  proceso 
de aprendizaxe.

9.1. Obtén e organiza información, trabalA co 
esquema da unidade, e Emprega 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,

CSIEE
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Xeoloxía: obtención  e selección 
de información a partir da 
selección  e

recollida de datos

dunha experimentación.

-  Coñecemento, aprecio e uso de
diversas   técnicas expresivas.

11.  Realizar un traballo 
experimental con axuda dun guión 
de prácticas,

describindo a súa execución e 
interpretando   os seus resultados.

11.1.  Desenvolve  con autonomía     a 
planificación do traballo experimental, 
Empregando 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, 
CSIEE

12. Elaborar traballos con pulcritude 
e sentido estético.

12.1.  Realiza presentacións sobre a 
importancia da biodiversidade.

CCL, CMCT, CD,

CCEC

UNIDADE 8  O   universo e a Terra

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Que é  o  universo?

 O sistema solar: localización, orixe e compoñentes do sistema solar.

 A Terra: situación, forma e partes da Terra.

 Os movementos da terra e as súas consecuencias.

 - A Lúa: movementos e fases.

 Os efectos da Lúa sobre a Terra: as eclipses e as mareas.

Temporalización:

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

Obxectivos

 Coñecer  o  modelo xeocéntrico e  o  modelo heliocéntrico do universo e situalos non  seu 
contexto histórico.

 Coñecer  o  concepto actúal de universo en expansión e os seus compoñentes: galaxias, 
nebulosas e estrelas.

  Situar  o  sistema solar non  universo, coñecer  o  seu tamano e explicar a súa orixe.

  Explicar as características do Sol, dos planetas e d o tros corpos do sistema solar.

 Coñecer os movementos da Terra e explicar as súas consecuencias: a sucesión dos dias e das 
noites, e as estacións do ano.

  Describir os movementos da Lúa, as súas fases e explicar as causas que orixinan as eclipses e as
mareas.
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 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características dos 
seres vivos.

 Adquirir vocabulario especifico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de 
forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe CC

-  o  Universo.

-   o  concepto de universo.

-  Xeocentrismo e heliocentrismo.

-   o  universo  en expansión e  o  Big- 
Bang.

-  Os compoñentes do universo: 
galaxias, nebulosas e estrelas.

- Concepto de ano luz

-  o  sistema solar.

-  A Unidadastronómica.

-  Os compoñentes do sistema solar:  o  
Sol, os planetas,  os satélites e  o tros 
corpos celestes.

-  A orixe do sistema solar

-  A Terra como planeta.

- A forma da Terra.

-  A situación da Terra non  sistema solar.

-   o  movemento de rotación. A sucesión
do dia e da noite.

-   o  movemento  de translación. As 
estacións do ano.

-  A Lúa,  o  noso s a télite.

- As c a r a c t e r í s t i c a s  da

Lúa.

-  Os movementos de rotación e de 
translación.

- As fases da Lúa.

-  As eclipses de Lúa e de Sol.

- As mareas.

-  Comprensión de informacións, 
adquisición    de vocabulario, uso da 
lingua   como instrumento    de 
comúnicación     e mantemento dunha 
actitude favorable cara á lectura.

-  Coñecemento e uso responsable das 
TIC ao investigar sobre os seres vivos.

-  Uso de  estratexias para  tratar a 

1. coñecer os principais modelos do 
universo propostos ao longo da 
historia e explicar  o  modelo de 
universo en expansión.

1.1.  Coñece  o   modelo xeocéntrico e  o  
modelo heliocéntrico,  e  sitUaos non  seu   
contexto histórico.

CC

CM

CD

1.2. Explica   o   concepto actúal de universo 
en expansión e a teoría do Big-Bang, e 
coñece os seus   principais compoñentes:   
galaxias, nebulosas e estrelas.

CC

CM

CD

2. coñecer os compoñentes do sistema 
solar  e explicar a súa orixe.

2.1. Explica  o  concepto de 
Unidadastronómica.

CM

2.2. Describe  as características do Sol, dos 
planetas,  dos satélites   e  d o tros corpos  
celestes que constitUen   o   sistema solar.

CC

CM

CD

2.3. Explica a orixe do sistema solar. CC

CM

CD, CSI

3. Estudar as características   da Terra 
como planeta, describir os seus 
movementos  e explicar    as 
consecuencias destes.

3.1. Describe a forma da Terra e coñece a 
súa situación non  sistema s olar.

CC

CM

CD
3.2. Describe  o  movemento de rotación da 
Terra e a súa consecuencia: a existencia 
do dia e da noite.

CC

CM

CD, CC
3.3. Explica  o  movemento de translación da
Terra e a súa consecuencia: as estacións do 
ano.

CC

CM

CD, CC
4. coñecer as características da Lúa e os 
efectos que produce sobre  a Terra.

4.1. Describe  as características da Lúa e 
explica  os seus movementos e as súas 
fases.

CC

CM

CD, CC
4.2. Define  o  concepto de eclipse e explica 
as eclipses  de  Lúa e as eclipses de Sol.

CC

CM

CD
4.3. Define marea, preamar e baixamar, e 
explica as causas que orixinan as mareas

CC

CM

CD
5.    Comprender informacións e 
adquirir vocabulario sobre  o  universo,    
expresar coñecementos e opinións de 
forma oral e escrita,  e mostrar interese 
pola lectura de textos.

5.1. Comprendos textos e as     diferentes
informacións obtidas ao longo da    unidade, 
adquire   vocabulario sobre   o     universo, 
expresa coñecementos e opinións de forma
oral e escrita,  e    mostra interese pola 
lectura de textos.

CC

CM

CD
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información,

converteA  en coñecemento propio e 
aplicaA  a distintos contextos, e 
participación activa non  propio proceso 
de aprendizaxe.

-   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.

6. coñecer e usar de forma responsable as 
TIC, usar estratexias para tratar a 
información, converteA   en 
coñecemento propio e aplicala  a 
distintos contextos, e participar de forma
activa non  propio proceso de 
aprendizaxe.

6.1. Obtén e organiza información,  trabalA 
co esquema da unidade, e E m p r e ga   os   
recursos dixitais con  interese  e 
responsabilidade.

CC

CM

CD, CA

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.

CC

CM

CD, CS

CSI

8. Realizar un traballo experimental con 
axuda dun guión de prácticas, 
describindo a  súa execución e 
interpretando os seus resultados.

8.1. Desenvolve   con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 
Empregando   tanto instrumentos ópticos de
recoñecemento como material básico de 
laboratorio,

argumentando  o  proceso experimental  
seguido, describindo as súas observacións e

CC

CM

CD, CA

CS

CSI

9.-Empregar  diversos materiais,  técnicas, 
códigos e  recursos artísticos na 
realización de tarefas propias

9.1. Emprega  materiais  e recursos artisticos 
para a realización de debuxos dos 
movementos da Terra e da Lúa.

CC

CM

CD, CC

UNIDADE 9 A atmosfera

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 A composición e a estrutura da atmosfera.

 As funcións da atmosfera.

 A contaminación atmosférica.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer a composición da atmosfera actúal e como evolucion o  ao longo da historia da Terra, e 
describir as capas que se diferencian nela.

 Coñecer as funcións que desempeña a atmosfera e saber a importancia que teñen para  o  
desenvolvemento da vida na Terra.

   coñecer  o  fenómeno da contaminación atmosférica e os efectos que ten para os seres vivos e o
medio.
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 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a atmosfera.

 Adquirir vocabulario especifico sobre a atmosfera para expresar  coñecementos de forma oral e 
escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe CC

-  A atmosfera: composición  e 
estrutura.

-  As funcións da atmosfera.

- A contaminaciónatmosférica: os 
contaminantes,  os seus efectos   e 
medidas  para reducilos.

1. coñecer os principais 
compoñentes que hai na atmosfera 
e as capas que neA se diferencian.

1.1.  Coñece cais son os principais  gases que  
hai    na atmosfera, a súa abundancia e a función 
que realiza

cada und e l e s .

CCL, 
CMCT, CD

-  Comprensión de informacións, 
adquisición    de vocabulario, uso da 
lingua   como instrumento    de 
comúnicación     e mantemento dunha
actitude favorable cara á lectura.

-  Coñecemento e uso responsable 
das TIC ao investigar sobre os seres 
vivos.

-  Uso de estratexias para tratar a 
información,

converteA   en coñecemento propio e 
aplicaA a distintos contextos, e 
participación activa no

propio proceso de aprendizaxe.

-   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.

1.2.  Identifica as capas que se diferencian na 
atmosfera e describe as súas características.

CCL, 
CMCT, CD

2. coñecer as principais    funcións que 
desempeña  a atmosfera: 
protectora, fonte  de gases 
necesarios  para os seres   vivos   e
reguladora da temperatura terrestre.

2.1. Explica   o  papel protector da atmosfera 
fronte ás radiacións solares e ao impacto  de 
meteoritos.

CCL, 
CMCT, CD

2.2. Coñece que gases atmosféricos  son 
necesarios para a vida e  o  papel que

desempeñan.

CCL, 
CMCT, CD,
CSC

2.3. Describe  o  efecto invernadoiro,

mediante  o  cal a atmosfera  reguA a temperatura
da superficie terrestre.

CCL, 
CMCT, CD

3. coñecer que é a contaminación 
atmosférica, os tipos de 
contaminantes que hai, os seus 
efectos

sobre os seres vivos

3.1. Coñece  o  fenómeno da contaminación 
atmosférica e os principais contaminantes que a 
causan.

CCL, 
CMCT, CD

sobre os seres vivos e o medio, e as 
medidas  para reducilos.

3.2. Explica os efectos da  contaminación 
atmosférica e as consecuencias que teñen para os
seres vivos e o  m e d i o .

CCL, 
CMCT, CD,
CSC

3.3. Describe as medidas contra a contaminación 
atmosférica.

CCL, 
CMCT, CD,
CSIEE,

CSC
4.    Comprender informacións, 
adquirir vocabulario sobre os seres 
vivos, expresar coñecementos e 
opinións de forma oral e escrita,  e 
mostrar interese pola  lectura de 
textos.

4.1.  Comprendos textos e as diferentes 
informacións obtidas ao longo da unidade, 
adquire vocabulario sobre os seres vivos, 
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,converteA   en 
coñecemento propio e aplicaA  a 
distintos contextos, e participar de 
forma activa non  propio proceso de
aprendizaxe.

5.1. Obtén e organiza información, trabalA co  
esquema da unidade, e Emprega 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 a c t i t u d e  emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, persevera nas 
tarefas de recuperación, e participa activamente 
nos exercicios de aprendizaxe cooperativa.

CCL, 
CMCT, CD,
CAA, CSC,
CSIEE

7. Realizar un traballo experimental
con axuda dun guión de prácticas, 
describindo a  súa execución e 
interpretando os seus resultados.

7.1. Desenvolve  con autonomía     a planificación
do traballo experimental, Empregando   tanto 
instrumentos ópticos de recoñecemento como 
material básicolaboo, argumentando  o  proceso 
experimental seguido, describindo as súas 
observacións e interpretando os seus resultados.

CCL, 
CMCT, CD,
CAA, CSC,
CSIEE

8. Empregar   diversos materiais,  
técnicas, códigos e  recursos 
artisticos    na realización   de 
creacións propias.

8.1. Emprega materiais e recursos  artisticos para    
realizar exposicións  para a toma de conciencia 
sobre a contaminación

atmosférica.

CCL, 
CMCT, CD,
CCEC

UNIDADE 1O A hidrosfera

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 A auga da hidrosfera.

 A distribución da auga na Terra.

 O ciclo da auga.

  Como consumimos a auga.

  A xestión sostible da auga

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Saber que coñecemos como hidrosfera, os tres estados nos que se encontra e as características 
que a fan esencial para a vida.

  coñecer a distribución da auga dos océanos, dos mares e das augas continentais.

 Comprender que os continuos movementos da auga e os seus cambios de estado constitUen  o  
ciclo hidrolóxico.

 Valorar a importancia que tna auga para a vida, estudar os usos que facemos do a, saber que é un
recurso limitado e que debemos facer unha xestión sostible do devandito recurso.
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 Empregar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos acerca da distribución da auga na 
Terra e as iniciativas que se levan a cabo para regular  o  seu consumo e a súa conservación.

 Adquirir vocabulario especifico sobre os distintos estados nos que se pode encontrar a auga e 
expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe CC

-  A auga da hidrosfera.

-  A distribución da auga na Terra.

-  o  ciclo da auga.

-  Como consumimos a auga?

-  A xestión sostible da auga.

-  Comprensión de informacións, 
adquisición    de vocabulario, uso 
da lingua   como instrumento   de 
comúnicación    e mantemento 
dunha actitude favorable

cara á lectura.

1.  coñecer  os estados nos que se  
encontra a auga na Terra e as 
propiedades que a fan indispensable 
para a vida.

1.1.  Describe os estados nos que se pode 
encontrar

a auga.

CCL, 
CMCT, CD

1.2.  Coñece   as propiedades máis  
importantes  da auga. CCL, 

CMCT, CD
2. Distinguir entre a s   a u gas dos 
océanos, as dos mares e  as continentais.

2.1. Describe  a importancia  dos océanos e dos
mares      na regulación  do clima   e como 
hábitat  de seres vivos.

CCL, 
CMCT, CD

2.2 Diferencia os tipos de augas

continentais.

CCL, 
CMCT,

CD
-  Coñecemento  e uso 
responsable das TIC ao investigar 
sobre os seres vivos.

-  Uso de estratexias para   tratar  
a información, converteA  en 
coñecemento propio e aplicaA   a 
distintos   contextos, e participación
activa   non  propio proceso de 
aprendizaxe.

-   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.

3. Detallar como se leva a cabo  o  ciclo 
da auga na natureza.

3.1. Coñece  o  ciclo da auga e explica os  
cambios de estado que  se

producen neste.

CCL, 
CMCT, CD

4. Describir  o  uso da auga que fai  o  ser
humano  e valorar  a importancia de non 
contaminar a

auga.

4.1.  Relaciona as alteracións e  o  uso que se fai 
da auga  coas consecuencias

que pode ter para a vida na Terra.

CCL, 
CMCT, 
CD, CSC

5. Describir en que consiste   unha 
x estión sostible da auga e como 
xestionaA  de forma sostible.

5.1. Coñece  as actúacións  que deben  
realizarse para  xestionar a a uga  de forma 
sostible.

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CSIEE, 
CSC

6. Comprender informacións, adquirir 
vocabulario sobre os seres  vivos, 
expresar coñecementos e opinións de 
forma oral e escrita, e mostrar interese 
pola  lectura de textos.

6.1. Comprende informacións, adquire 
vocabulario sobre a  hidrosfera, expresa 
coñecementos e opinións de forma oral e 
escrita, e mostra interese pola lectura de 
textos referidos aestas.

CCL, 
CMCT, CD

7. coñecer e usar de   forma responsable  as
TIC, observar   e interpretar imaxes, usar
estratexias para  tratar a información, 
converteA  en coñecemento propio e 
aplicaA a distintos contextos, e participar
de forma activa non  propio proceso de 
aprendizaxe.

7.1. Obtén e organiza información,

trabalA   co esquema  da unidade, e Emprega 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, 
CSIEE
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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, 
Empregando  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, 
CSIEE

10.  Empregar diversos materiais 
técnicos, códigos e recursos artisticos 
na realización de

creacións propias.

10.1  Emprega materiais e recursos artisticos 
para a realización das actividades da 
u n i d a d e .

CCL, 
CMCT, 
CD, CCEC

UNIDADE 11 A xeosfera (I). Os minerais

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 Como é a Terra.  o  relevo e a estrutura da xeosfera.

 Os minerais. Propiedades dos minerais.

 A clasificación dos minerais.

 Os principais usos que facemos dos minerais.

 Recoñecemento de algunhas propiedades dos minerais.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de tres semanas, que inclúen  o  seu desenvolvemento e 
a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer  o  relevo da xeosfera e as capas que se diferencian nela, e sinalar as características da 
litosfera.

 Saber que é un mineral e describir as principais propiedades que permitan a súa identificación.

 Diferenciar os principais grupos nos que se clasifican os minerais e recoñecer os exemplares 
máis  comúns de cada un deles.

 Coñecer os principais minerais da xeosfera que empregamos e saber para que os empregamos.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a xeosfera e os 
minerais que a constitúen.

 Adquirir vocabulario especifico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de 
forma oral e escrita sobre estes.
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  Promover  o  desenvolvemento de destrezas básicas e de estratexias para organizar, memorizar 
e recuperar a información.

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación Estandares de aprendizaxe CC

- Como é a Terra
-  Capas que  se diferencian  na 
Terra.

-   o  relevo da xeosfera.

-  As capas da xeosfera
-  A litosfera e as placas 
litosféricas.

-  Os compoñentes da codia 
terrestre:

- Os minerais.

1.  coñecer as capas que se 
diferencian na Terra.

1.1.  Coñece as distintas capas que hai na Terra e 
sabe cal é a

súa composición.

CCL, 
CMCT, CD

2. Identificar  as distintas formas do 
relevo   que aparecen  na xeosfera  
tanto nas zonas emerxidas   como

nas somerxidas.

2.1.  Recoñece   e describe   as formas de relevo 
das zonas emerxidas    e somerxidas   da xeosfera.

CCL, 
CMCT, CD

-  As propiedades dos minerais.

-  A clasificación dos minerais.

-  Os minerais que Empregamos:

- Os cristais.

-  Os minerais non  metálicos de 
uso industrial.

-  Os minerais metálicos.

-  Comprensión de informacións, 
adquisición    de vocabulario, uso 
da lingua   como instrumento   de 
comúnicación    e mantemento 
dunha actitude favorable cara á 
lectura.

-  Coñecemento  e uso 
responsable das TIC ao investigar
sobre a xeosfera  e  os minerais    
que a constitUen.

- Uso de estratexias para tratar a 
información, converteA  en 
coñecemento propio e aplicaA   a 
distintos  contextos, e participación
activa  non propio proceso de 
aprendizaxe.

-  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, aprecio e  uso de 
diversas  técnicas expresivas.

3. coñecer as capas que se diferencian 
na xeosfera e explicar  as 
características da litosfera.

3.1. Coñece as capas que forman a xeosfera e sabe 
cais son as súas

Características.

CCL, 
CMCT, CD

3.2. Comprende que é a litosfera e que son as 
placas

litosféricas.

CCL, 
CMCT, CD

4. Comprender que é un mineral e 
saber a  súa relación   coas rochas.

4.1. Comprendas c a r a c t e r í s t i c a s  que 
debe  ter unha substancia  para ser  considerada 
mineral.

CCL, 
CMCT, CD

5.  coñecer  as principais 
propiedades  dos minerais  que 
permitna  súa identificación.

5.1. Coñece as principais propiedades dos 
minerais   e  é capaz de Empregalas para identificar
distintas  mostras

de minerais.

CCL, 
CMCT, CD,
CSIEE

6. Recoñecer os principais grupos 
nos  que  se clasifican  os minerais.

6.1. Coñece os grupos nos que se clasifican  os 
minerais    e identifica exemplares  de cada 
und e l e s

CCL, 
CMCT, CD,

7. coñecer   os principais minerais da 
xeosfera que Empregamos e cais son
as súas aplicacións.

7.1.   Identifica   os principais minerais da xeosfera 
que Empregamos    e describe cais son as súas

aplicacións.
CCL, CMCT, 
CD, CSC

8.  Comprender informacións, e 
adquirir

vocabulario sobre a xeosfera e os 
minerais  que a constitUen, expresar 
coñecementos e opinións de forma 
oral e escrita, e mostrar interese 
pola lectura de textos.

8.1.  Comprendos textos e as diferentes 
informacións obtidas ao longo da  unidade, adquire

vocabulario sobre a xeosfera e os minerais que a 
constitUen,

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

CCL, CMCT,

CD

9. coñecer e usar de   forma 
responsable  as TIC,    usar 
estratexias  para tratar a información,
converteA   en coñecemento propio e 
aplicaA a distintos contextos, e 
participar   de forma activa non  
propio proceso de aprendizaxe.

9.1. Obtén e organiza información,

trabalA   co esquema  da unidade, e Emprega os 
recursos dixitais  con interese    e 
responsabilidade.

CCL CMCT 
CD

CAA

256



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,

CSIEE

11.  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.

11.1.  Desenvolve con autonomía     a planificación 
do traballo experimental, Empregando  tanto 
instrumentos ópticos    de recoñecemento como 
material básico  de 
laboratori
o, argumentando   o  proceso experimental seguido, 
describindo   as súas observacións e interpretando 
os

seus resultados.

CCL, 
CMCT, 
CD, CSC

11.2.  Desenvolve con autonomía     a planificación 
do traballo experimental, Empregando  tanto 
instrumentos ópticos    de recoñecemento como 
material básico  de 
laboratori
o, argumentando   o  proceso experimental seguido, 
describindo   as súas observacións e interpretando 
os seus resultados.

CCL, 
CMCT, 
CD, CAA,
CSC,

CSIEE

12. Elaborar traballos con pulcritude e 
sentido estético.

11.2.  Emprega imaxes e debuxos das capas da 
xeosfera e dos minerais.

CCL, 
CMCT, 
CD,

CCEC

UNIDADE 12 A xeosfera (I). As rochas

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as 
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

Contidos

 As rochas: concepto, propiedades e tipos.

 As rochas magmáticas. Clasificación das rochas magmáticas.

 As rochas metamórficas. Clasificación das rochas metamórficas.

 As rochas sedimentarias. Clasificación das rochas sedimentarias. Os combustibles fósiles.

 Os usos das rochas e a súa explotación

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, que inclúen  o  seu 
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

Obxectivos

 Coñecer que é unha rocha e cales son as principais propiedades que permiten identificalas.
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  Explicar que son as rochas magmáticas e distinguir os grupos nos que se dividen recoñecendo 
os exemplares máis  representativos de cada  un de eles.

  Comprender  o  proceso de formación das rochas metamórficas e diferenciar os grupos nos que 
se clasifican identificando os exemplares máis  representativos de cada un de eles.

 Describir os principais grupos nos que se clasifican as rochas sedimentarias e identificar os 
principais representantes de cada un de eles.

  Explicar como se orixinan os principais tipos de combustibles fósiles e para que se empregan.

 Coñecer para que se empregan as rochas da xeosfera e como se realiza a súa extracción.

 Empregar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as rochas e os 
combustibles fósiles

 Adquirir vocabulario especifico sobre as rochas e os combustibles fósiles para expresar 
coñecementos de forma oral e escrita

Contidos da unidade / criterios de avaliación / estándares de aprendizaxe 
avaliables / competencias clave

Contidos Criterios de avaliación CC avaliables Competencias

-  Os compoñentes da codia 
terrestre: as rochas.

- Concepto de rocha.

1.  Saber que é unha  rocha, recoñecer  
as propiedades que serven para a súa 
identificación e  coñecer os principais 
grupos

que existen.

1.1.  Sabe que é unha rocha,  coñece as 
súas propiedades  e os diferentes grupos 
que hai.

CCL, CMCT, CD

-  Tipos de rochas metamórficas.

- As rochas sedimentarias.

-  Tipos de rochas s edimentarias.

-  o  carbón e  o   petróleo.

- O emprego das rochas.

- As rochas que Empregamos.

- A extracción dos recursos da 
xeosfera.

-   o  uso dos combustibles 
fósiles.

-   Comprensión  de informacións,
adquisición de vocabulario, uso da
lingua  como instrumento de 
comúnicación   e mantemento 
dunha actitude favorable cara á 
lectura.

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC ao investigar
sobre as rochas.

-  Uso de estratexias para tratar a 
información, converteA    en 
coñecemento  propio  e aplicaA  a 
distintos contextos, e participación
activa non  propio proceso

de aprendizaxe.

2. coñecer que son as rochas magmáticas   
e diferenciar   os principais grupos.

2.1. Define que é unha rocha  magmática,
recoñece  os grupos nos que se dividen e
identifica as rochas máis  representativas

de cada und e l e s .

CCL, CMCT, CD

3. coñecer como se  forman as rochas 
metamórficas  e diferenciar os 
principais grupos

3.1. Explica como se forman as rochas 
metamórficas, coñece os grupos nos 
que se dividen e identifica os 
representantes   máis  frecuentes de cada

und e l e s .

CLL, CMCT, CD

4.  Diferenciar os principais grupos de 
rochas sedimentarias  e os principais 
tipos   de combustibles fósiles.

4.1. Coñece os grupos nos que se 
dividen as rochas sedimentarias e  
identifica os principais exemplares

de cada und e l e s .

CCL, CMCT, CD

4.2. Comprende como se orixinan   os 
combustibles fósiles e cal é a súo 
emprego.

CCL, CMCT, CD

5. coñecer as principais rochas que 
Empregamos, as súas

aplicacións e a

5.1. Coñece as principais rochas da 
xeosfera que Empregamos e cais son as
súas principais

aplicacións.

CCL, CMCT, CD
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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 B io lox í a   
e  Xeoloxía: obtención e selección de
información a partir da selección e
recollida de datos dunha 
experimentación.

- Coñecemento, aprecio e

uso de diversas técnicas 
expresivas.

aplicacións e a súa explotación. 5.2. Describe os distintos procesos  que  
se Empregan  para extraer os recursos da

xeosfera.
CCL, CMCT, CD

6.  Comprender informacións, adquirir 
vocabulario sobre as rochas, expresar 
coñecementos e opinións    de forma  
oral   e escrita, e mostrar interese   pola

lectura de textos.

6.1. Comprendos textos e as diferentes 
informacións  obtidas ao longo da 
unidade, adquire vocabulario sobre as 
rochas, 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, converteA   en 
coñecemento propio e aplicaA a 
distintos contextos, e participar    de 
forma activa non  propio   proceso

de aprendizaxe.

7.1. Obtén e organiza información, 
trabalA co  esquema da unidade, e 
Emprega os recursos dixitais con interese
e responsabilidade.

CCL, CMCT, CD

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, CSYC, SIEP

9. Realizar un traballo experimental con 
axuda dun guión de prácticas, 
describindo a súa execución e 
interpretando  os seus resultados.

9.1. Coñece e respecta as  normas de 
s eguridade  non  labor atorio, respecta e 
coida os instrumentos e  o  material

empregado.

CLL, CMCT, CD, 
CAA, CSYC

9.2. Desenvolve  con autonomía     a 
planificación    do traballo  experimental, 
Empregando   tanto instrumentos ópticos 
de recoñecemento como material básico 
de  labor 
atori
o, argumentando  o  proceso  experimental 
seguido, describindo as súas 
observacións e interpretando   os seus 
resultados.

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSYC, SIEP

10.  Elaborar traballos  con pulcritude   
e

sentido estético.

10.1.  Emprega  imaxes e debuxos das  
rochas para   realizar

presentacións.

CCL, CMCT, CEC
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6.MÍNIMOS EXIXIBLES PARA A OBTENCIÓN DUNHA 
AVALIACIÓN POSITIVA

Distinguir os o elementos que forman  o  universo. Describir os compoñentes do Sistema Solar. coñecer
os movementos da Terra e a súa inflúencia nos climas, nas estacións, etc.

A composición da atmosfera e algúns dos fenómenos que neA se orixinan. Representar  o  ciclo da auga
e identificar os diferentes estados da auga. Explicar a importancia da auga para a vida.

Diferenciar entre rocha e mineral. características dos minerais. coñecer os principais tipos de rochas.

Describir as capas da Terra e poder realizar a súa modelización.

Definir a célula como unidade básica dos seres vivos. As funcións vitais.

O reino vexetal e a súas características. Principais grupos.

O reino animal e a súas características. Principais grupos.

Recoñer algúnhas das especies e familias máis  características do noso contorno. Recoñecer  o  
concepto e importaqncia dos ecosistemas e da conservación e respecto á naturaleza

260



8.Temas transversais

Educación ambiental

En relación con este tema, pódese incidir  o  longo do curso e nas unidades correspondentes na 
necesidade de reducir a contaminación luminica, que malgasta enerxia e impide  o  estudo e a 
observación do ceo.

Tamén  o  coñecemento da importancia das plantas como produtoras de materia orgánica e osixeno, 
asi como  o   seu papel protagonista na regulación da cantidade de dióxido de carbono e auga non  
medio debe servir para que os/as alumnos/as tomen conciencia do interese que ten para  o  ser 
humano a conservación de todo ser vivo, de maneira que desenvolvan actitudes de coidado e 
respecto, de rexeitamento das prácticas coleccionistas e, en xeral, de calquera actividade que zonas 
degradadas por unha sobreexplotación agricola, industrial, etcétera.

Neste sentido non  se debe obviar  o  importante papel que os seres vivos e  o  entorno xeolóxico 
desempeñan como o elementos fundamentais da paisaxe.  o  ser humano necesita a existencia de 
espazos onde evadirse da contaminante cotidianeidade urbana, onde sentirse máis  integrado na 
natureza como principio para atopar descanso e harmonia co contorno e consigo mesmo.

Cómpre incidir en que a conservación e a mellora dos ecosistemas, respectando os hábitats naturais das 
especies, e  o  ser conscientes da importancia das épocas de veda, tanto na caza coma na pesca, son 
aspectos fundamentais relacionados cos contidos que se desenvolven na unidade.

Nunha comúnidade autónoma coma a galega, na que a natureza e tradicionalmente importante, debe 
extremarse  o  coidado na explotación dalgúnhas especies, baixo pena de esgotar os recursos naturais e, 
provocar, a medio prazo, a súa extinción.

Débese concienciar os/as alumnos/as de que todos/as somos responsables da conservación e mellora do 
medio que  o  coidado do planeta pode empezar por un/unha mesmo/a, e que as accións individuais son 
de suma importancia, pois, se as palabras moven,  o  exemplo arrastra. Asi, debemos colaborar para 
evitar, na medida do posible, a emisión de gases contaminantes á atmosfera, xa que provocan  
enfermidades  e  teñen  como  consecuencia   directa   o  aumento  do efecto invernadoiro e, polo tanto, a 
o evación da temperatura global do planeta.

Farase especial fincapé na necesidade de consumir e Empregar de xeito razoable e solidario un recurso 
como a auga, imprescindible para  o  mantemento da vida. É importante que os/as alumnos/as sexan 
conscientes da necesidade de respectar, manter e recuperar  o  noso medio acuático.

Educación para a saúde

Debemos advertir os/as alumnos/as do perigo que entraña para o é mesmos a contaminación que as 
vegadas o é mesmos producen. Por exemplo,  o  aire contaminado contén particulas nocivas para a saúde,
un de cuxos efectos negativos máis  frecuentes é  o  incremento das afeccións respiratorias (bronquite 
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crónica, asma  o  cancro de pulmón). Asi mesmo, os/as alumnos/as deben saber que a destrución da capa 
de ozono permite  o  paso á superficie terrestre dunha cantidade superior de radiación ultravioleta, e isto 
provoca unha maior incidencia do cancro de pel. Débese consumir auga limpa e non  contaminada, en 
todos os paises deberia ser  o  mesmo para evitar as numerosas enfermidades e a alta taxa de mortalidade 
que por esta razón sofren moitos paises en vias de desenvolvemento.

Educación moral e cívica

Os/as alumnos/as  deben  ser  quen  de  adoptar  unha  actitude  de rerspecto  a vida como un valor clave e
un punto de referencia non  desenvolvemento intelectual e afectivo

Os/as alumnos/as poderán Empregar os coñecementos que vaian adquirindo sobre os seres vivos para 
gozar do medio natural e, mesmo, para propoñer e participar en iniciativas encamiñadas a conservalo e 
melloralo.  o  recoñecemento da importancia dos seres vivos pode aproveitarse para fomentar neles/as 
actitudes de rexeitamento cara ás actividades contaminantes  o  destrutivas, asi como  o  sentido crítico 
cara ao mal uso e  o  consumo abusivo da auga nun pais coma  o  noso, sometido a frecuentes periodos de
seca e non  que existen zonas moi deficitarias, asi como cara aos comportamentos irresponsables que 
contaminan os nosos rios e as nosas costas

Educación para a igualdade entre os sexos

Na unidade de reprodución fálase do a como unha das funcións vitais que caracterizan os seres vivos. 
Cando se fale da reprodución sexual farase referencia ao ser humano, e entón deberanse evitar 
expresións, representacións  o  accións que  impliquen  discriminación  sexista.  Débese  transmitir,  
asi mesmo,  un talante  de respecto por calquera tendencia sexual.

Educación do/a consumidor/a

As plantas constitúna base da alimentación de moitos seres vivos e, en concreto, da nosa especie. Os/as 
alumnos/as deben ser conscientes de que as súas decisións como consumidores/as poden inflúir de 
forma positiva  o  negativa non  medio.

Cultivos biolóxicos, plantas manipuladas xeneticamente, dietas equilibradas, son temas estreitamente 
relacionados coa unidade que nos ocupa e cunha formación axeitada como consumidores/as 
responsables.

É importante que os/as alumnos/as reflexionen sobre varios aspectos que lles afectan como 
consumidores/as, por exemplo, a captura ilegal de crias, práctica que pode rematar coas reservas 
pesqueiras de moitos mares e poñer en perigo unha fonte importante deallímentos para a humanidade, 
asi como sobre  o  tráfico ilegal de animais exóticos (aves, réptiles, etc.),  o  o emprego de produtos 
procedentes de animais protexidos  o  en vias de extinción, como os abrigos de pel de foca  o  de 
raposo.
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9. Medidas de atención á diversidade

nivel de grupo

A 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 minimo debe coñecerse a 
relativa a:

 número de alumnos e alumnas.

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

 As fortalezas que se identifican non  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 non  grupo en canto aos aspectos competenciais.

 Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar non  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.

nivel individual

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

• Identificar os alumnos  o  as alumnas que necesitan un maior seguimento  o  persoalización de 
estratexias non  seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquO alumnado con necesidades 
educativas, con altas capacidades e con necesidades non  diagnosticadas pero que requiran atención 
especifica 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, asi como sobre os recursos 
que se van empregar.
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• Analizar  o  modelo de seguimento que se vai Empregar con cada undeles.

 Acotar  o  intervalo  de tempo e  o  modo non  que se  van avaliar  os progresos destes 
estudantes.

• Fixar  o  modo non  que se vai compartir a información sobre cada alumno  o  alumna co resto 
de docentes que interveñen non  seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

Como resumo podemos decir que en tódoosgrupos preséntanse diversas inquietudes e necesidades 
educativas ás que pretendemos dar resposta coas adaptacións curriculares.

Ainda que a diversidade pode ser moi ampla, poderiámos reducir a d o s grupos fundamentais:

1. Alumnado con problemas para consegui-los obxectivos plantexados.

2. Alumnado que pode continuar avanzando na construción da súa aprendizaxe. Nestes d o 
s supostos,se realizarán adaptacións curriculares plantexando actividades de reforzo e 
ampliación, respectivamente.

A resposta en ámbolos d o s casos haberá de ser  o  máis  individualizada posible, segundo  o  ritmo de 
traballo de cada alumno  o  grupo, e tendo en conta as súas características fisicas,psiquicas e sensoriais.

As actividades propostas son diversas e referidas tanto ós contIdos como  o  desenvolvemento das 
competencias básicas o ementais; en relación coas competencias básicas, serian fundamentais os 
aspectos que permitan  o  alumnado a posibilidade de adquirir os mecanismos que lle permitan a 
normalide de actúación en calquer entoprno sociolaboral, como por exemplo os referidos á 
información: obtención, tratamento e expresión, ,asi como a tolerancia e respecto ós demais.

No segundo grupo pódese ofrecer todo  o  que  o  alumnado demande coa única limitación do tempo 
dispoñible.
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10.Mínimos exixibles para a obtención dunha
avaliación positiva

O alumnado deberá demostrar un coñecemento e manexo mínimo dos epígrafes expostos a 
continuación en cada un dos curso referenciados

2° BACHARELATO. BIOLOXÍA

 Relaciona as propiedades biolóxicas dos oligoelementos coas súas características fisicoquímicas

 Recoñece as biomoléculas e  relaciónaas coas súas respectivas funcións na célula.

 Explica a teoría celular e a súa importancia no desenvolvemento da Bioloxía

 Recoñece e explica os modelos de organización celular procariota e eucariota -animal e vexetal-

 Identifica os orgánulos da célula e describe a súa función.

 Explica as características do ciclo celular e as modalidades de división do núcleo e do 
citoplasma

 Xustifica a importancia biolóxica da mitose e a meiose, describe as vantaxes da reprodución 
sexual e relaciona a meiose coa variabilidade xenética das especies.

 Diferenza os conceptos de anabolismo e catabolismo, e os intercambios enerxéticos a eles 
asociados.

 Explica o significado biolóxico da respiración celular e diferenza a vía aerobia da anaerobia.

 Enumera os diferentes procesos que teñen lugar na fotosíntese e xustifica a súa importancia 
como proceso de biosíntese, individual para os organismos pero tamén global no mantemento da 
vida na Terra.

 Describe os mecanismos de transmisión dos caracteres hereditarios segundo a hipótese 
mendeliana, e a posterior teoría cromosómica da herdanza, aplicándoos á resolución de problemas 
relacionados con esta.

 Explica o papel do ADN como portador da información xenética e relaciónao coa síntese de 
proteínas.

 Explica a natureza do código xenético e a súa importancia no avance da xenética valorando as 
repercusións da manipulación xenética.
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 Explica as mutacións e a súa repercusión na variabilidade dos seres vivos, na evolución e na 
saúde das persoas.

 Explica as características estruturais e funcionais dos microorganismos, resaltando as súas 
relacións con  o tros seres vivos, a súa función nos ciclos bioxeoquímicos, valorando as aplicacións 
da microbioloxía na industria alimentaria e farmacéutica e na mellora do medio, así como o poder 
patóxeno dalgúns deis e a súa intervención nas enfermidades infecciosas.

 Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos, coñece o concepto actual de 
inmunidade e explica as características da resposta inmune

1° BACHARELATO: CULTURA CIENTÍFICA

 Obten, selecciona e valora informacións relacionadas con temas científicos da actualidade.

 Valora a importancia da investigación e o desenvolvemento tecnolóxico na actividade cotiá.

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

 Xustifica a teoría de deriva continental en función das evidencias experimentais que a apoian.

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

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

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

 Establece as probas que apoian a teoría da selección natural de Darwin e utilizala para explicar 
a evolución dos seres vivos na Terra, enfrontándoa a teorías non científicas.

 Recoñece a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual e establecer as 
adaptacións que nos fixeron evolucionar.

 Analiza a evolución histórica na consideración e no tratamento das doenzas.

 Distingue entre o que é medicina e o que non o é.

 Valora as vantaxes que suscita a realización dun transplante e as súas consecuencias.

 Toma conciencia da importancia da investigación médico-farmacéutica.
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 Fai un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos.

 Diferencia a información procedente de fontes científicas das que proceden de pseudociencias o
que perseguen obxectivos simplemente comerciais.

 Recoñece os feitos históricos máis  salientables para o estudo da xenética.

 . Obtén, selecciona e valora informacións sobre o ADN, o código xenético, a enxeñaría xenética
e as súas aplicacións médicas.

 Coñece os proxectos que se desenvolven actualmente como consecuencia de descifrar o xenoma
humano, tales como HapMap e Encode.

 Describe e avalía as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención de fármacos, transxénicos e 
terapias xénicas.

 Valora as repercusións sociais da reprodución asistida e a selección e a conservación de 
embrións.

 Analiza os posibles usos da clonación.

 Establece o método de obtención dos tipos de células nai, así como a súa potencialidade para 
xerar tecidos, órganos e ata organismos completos.

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

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

 Determina o fundamento dalgúns dos avances máis  significativos da tecnoloxía actual.

 Toma conciencia dos beneficios e dos problemas que pode orixinar o constante avance 
tecnolóxico.

 Valora de forma crítica e fundamentada os cambios que internet está a provocar na sociedade.

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

 Demostra que se é consciente da importancia das novas tecnoloxías na sociedade actual, 
mediante a participación en debates, elaboración de redaccións e/ o  comentarios de texto.
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1° BACHARELATO BIOLOXÍA  E XEOLOXÍA

  Interpreta os datos obtidos por distintos métodos para construir un modelo de estrutura e 
composición do interior do planeta.

  Deseña e realizar investigacións que inclúan as características esenciais do traballo científico 
(concreción do problema, emisión de hipóteses, deseño e realización de experiencias e 
comúnicación de resultados) en procesos como a cristalización, a formación de minerais, a 
formación de solo, a nutrición vexetal, etc.

   Situa sobre  un mapa  as  principais  placas  litosféricas  e  valorar  as  accións que exercen os 
seus bordos Explicar as zonas de volcáns e terremotos, aformación de cordilleiras, a expansión do 
fondo oceánico e a distribución simétrica dos seus materiais e a presencia de rochas e fósiles 
semellantes en lugares moi afastados.

  Identifica os principais tipos de rochas, a súa composición, textura e proceso de formación, 
afloramentos e aplicacións.

  Explica os procesos de formación dun solo, identificar os principais tipos de solos e xustificar a
importancia da súa conservación.

  Recoñece as características propias do solo e os seus compoñentes e xustificar as razóns da súa 
importancia ecolóxica; se comprenderon a inflúencia de factores como  o  tipo de precipitación, 
relevo, litoloxia, a cuberta vexetal  o  a acción humana na formación do solo e se coñecen os tipos 
de solos máis  importantes e algúnhas medidas de protección dos solos para evitar a desertización.

   Describe as características dos seres vivos e os distintos niveis de organización da materia 
viva.

   Define os conceptos, a estrutura química e a función de bioelemento e  dos principais grupos 
de biomoléculas

   Distingue o concepto de célula, os seus tipos e o seu metabolismo, comprendedo a evolución 
cara á pluricelularidade como resposta adaptativa, e coñece as formas non celulares

  Explica as características fundamentais dos principais taxons en que se clasifican os seres vivos
e saber empregar claves dicotómicas para identificar os máis  comúns.

   Manexa os criterios  cientificos  cos que se estableceron as clasificacións dos seres vivos e 
diferenciar os pertencentes a cada un dos cinco reinos, sabendo describir as características que os 
identifican; se é quen de manexar claves para identificar plantas e animais, cando menos ata  o  
nivel de familia.

  Relaciona tecidos e órganos cos cinco reinos e coñecer os principais tecidos animais e vexetais,
a súa morfoloxia e fisioloxia.
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  Identifica en debuxos, fotografias  o  preparacións microscópicas órganos e tecidos animais e 
vexetais, facer debuxos explicativos indicando as súas características e funcionamento e  o  tipo de 
células que os forman, asi como se é capaz de realizar preparacións microscópicas sinxelas de 
tecidos, manexando os instrumentos, reactivos, etc.

  Explica a vida das plantas e de calquera ser vivo como un sistema, entendendo que os seus 
modelos de organización son unha resposta determinada ás condicións do medio, fisico  o  
biolóxico, para asegurar a súa supervivencia.

  Preténdese avaliar  o  coñecemento que posúe  o  alumnado sobre as funcións vitais das plantas 
e as adaptacións que lles permiten realizar estas funcións, asi como a inflúencia que sobre o as 
teñen determinadas variables  Comprobarase  igualmente  se  é  capaz  de  deseñar  e desenvolver  
experiencias sobre a fotosintese e a acción das hormonas non  organismo, nas que se inclúa control 
de variables.

  Coñece as funcións vitais nos principais grupos de animais e as estruturas e órganos que as 
permiten.

  Coñece o proceso de nutrición nos principais grupos animais e as estruturas e órganos que  
interveñen; as condutas e aparatos destinados á reprodución; os órganos e sistemas que levan a cabo
a súa función de relación, asi como as adaptacións que lles permiten realizar estas funcións  
Comprobarase tamén se as alumnas e os alumnos son capaces de deseñar e realizar experiencias 
sobre algún aspecto da dixestión, a circulación  o  a respiración.

CULTURA CIENTÍFICA 4° ESO

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

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

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

 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

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

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

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

  Distinguir as fases da evolución das estrelas e relacionalas coa xénese de elementos
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  Recoñecer a formación do sistema solar

 Indicar as condicións para a vida noutros planetas

  Coñecer os feitos históricos máis relevantes no estudo do universo.

 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

  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

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

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

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

  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.

 Recoñecer que a saúde non é soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades

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

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

 Coñecer as principais características do cancro, diabete, enfermidades cardiovasculares e 
enfermidades mentais, etc., así como os principais tratamentos e a importancia das revisións 
preventivas

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

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

 Realizar estudos sinxelos e presentar conclusións sobre aspectos relacionados cos materiais e a 
súa influencia no desenvolvemento da humanidade

  Coñecer os principais métodos de obtención de materias primas e as súas posibles repercusións 
sociais e ambientais
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  Coñecer as aplicacións dos novos materiais en campos como electricidade e electrónica, téxtil, 
transporte, alimentación, construción e medicina.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4° ESO

 Determina as analoxías e diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, 
interpretando as relacións evolutivas entre o as.

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

 Compara a estrutura dos cromosomas e da cromatina.

 Formula os principais procesos que teñen lugar na mitose e na meiose e revisar o seu 
significado e importancia biolóxica.

 Compara os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, relacionándoos coa súa función.

 Relaciona a replicación do ADN coa conservación da información xenética e como se expresa a 
información xenética, utilizando o código xenético

 Formula os principios básicos de xenética mendeliana, aplicando as leis da herdanza na 
resolución de problemas sinxelos

 Coñece algunhas enfermidades hereditarias, a súa prevención e alcance social

 Identifica as técnicas da enxeñería xenética, aplicacións e consecuencias

 Comprende os mecanismos da evolución destacando a importancia da mutación e a selección

 Coñece as sucesivas teorías da evolución, analizando as probas que as sustentan

 Recoñece, recompila e contrasta feitos que mostren a Terra como un planeta cambiante ó longo 
da súa historia

 Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e perfís topográficos como procedemento para o estudo 
dunha zona  o  terreo

 Comprende os diferentes modelos que explican a estrutura e composición da Terra

 Combina o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas 
interpretando as súas evidencias e consecuencias

 Analiza que o relevo, na súa orixe e evolución, é resultado da interacción entre os procesos 
xeolóxicos internos e externos.

 Categoriza os factores ambientais e a súa influencia sobre os seres vivos.
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 Identifica as relacións intra e interespecíficas como factores de regulación dos ecosistemas

 Explica os conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas

 Compara adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a utilización de exemplos

 Expresa como se produce a transferencia de materia e enerxía ao longo dunha cadea  o  rede 
trófica e deducir as consecuencias prácticas na xestión sostible dalgúns recursos por parte do ser 
humano

 Contrasta 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

 Concreta a problemática dos distintos procesos de tratamento de residuos

 Asocia a importancia que ten para o desenvolvemento sostible a utilización de enerxías 
renovables.

 Planea, aplica e integra as destrezas e habilidades propias do traballo científico.

 Discrimina e decide sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa 
obtención

 Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3° E.S.O

 Entende o concepto de célula e recoñecer os principais tipos de células

 Identilica os principais orgánulos celulares e a súa función.

 Distingui entre seres unicelulares e pluricelulares.

 Entende os conceptos de tecido, órgano, aparello, sistema, metabolismo, catabolismo, 
anabolismo.

 Comprende o funcionamento dos aparellos que interveñen na función de nutrición humana.

 Valora a importancia dunha dieta equilibrada.

 Coñece os procesos de obtención e conservación de alimentos.

 Comprende a función de relación e a anatomla e función dos órganos dos sentidos.

 Relaciona os sistemas nervioso e endocrino.

  Identifica a importancia do sistema inmunitario.
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  Sabe describira anatomía e fisiologla dos aparatos reproductores masculino e feminino.

 Valora a importancia de coñecer os distintos métodos anticonceptivos, así como as técnicas de 
reprodución asistida.

 Sabe previr as enfermidades de transmisión sexual e a SIDA.

 Recoñece as principais enfermidades relacionadas cos aparellos e sistemas estudados.

 Diferencia recursos renovables de non renovables.

 Identifica as diferentes orixes da contaminación da auga.

 Diferencia os tipos de residuos sólidos. Diferencia os procesos xeolóxicos externos: 
meteorización, erosión, transporte, sedimentación.

 Coñece rochas sedimentarias.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1° E.S.O.

 Distingue  os elementos  que forman  o universo.  

 Describe  os compoñentes do Sistema Solar.

 Coñece os movementos da Terra e a súa influencia nos climas, nas estacións, etc.

 Identifica a  composición da  atmosfera  

 Recoñece algúns  dos fenómenos  que  se  originan na atmósfera

  Representa o ciclo da auga e identificar os diferentes estados da auga.

 Explica a importancia da auga para a vida.

 Diferencia  entre  rocha  e  mineral.  

 Coñece as caracteristicas  dos minerais.  

 Coñece  os principais tipos de rochas.

 Describe as capas da Terra e poder realizar a súa modelización.

 Define a célula como unidade básica dos seres vivos.

 Explicar as funcións vitais.

 Clasifica taxonómicamente os seres vivos.
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 Clasifica os seres vivos en cinco reinos.

 Coñece o reino vexetal e a súas caracteristicas.

 Clasifica os principais grupos vexetais

 Coñecer o reino animal e a súas caracteristicas.

 Clasificar os principais grupos animais

 Coñece o reino moneras e a súas caracteristicas.

 Clasifica os principais grupos de móneras

 Coñece o reino protistas e a súas caracteristicas.

 Clasificar os principais grupos de protistas

 Coñece o reino fungos e a súas caracteristicas.

 Clasifica os principais grupos de fungos

 Valora a importancia nas nosas vidas das distintas especies

  Recoñece  o concepto  e importancia  dos ecosistemas e da conservación  e respecto á 
naturaleza
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11. Organización das actividades de seguimento,
recuperación e avaliación das materias pendentes

Introdución

Na programación contémplanse os contidos, criterios de avaliación e mínimos esixibles para unha 
avaliación positiva, así como os instrumentos de avaliación para os alumnos pendentes, que constan de 
probas parciais e globais escritas e apoio especifico fóra do horario lectivo.

A materia dos distintos cursos dividirase en dúas probas parciais e unha proba global, no  caso de non 
superar as probas anteriores. A primeira proba farase na segunda quincena de xaneiro, a segunda na 
primeira quincena de abril e a proba global será no mes de maio. Se é preciso haberá  outra proba no  
mes de setembro. As datas concretas destas probas serán fixadas pola Xefatura de Estudios.

Os pais son informados tanto das datas como do contido das probas e os exercicios que deberán realizar
os seus fillos.

Contidos das probas

Os contidos son os mínimos esixibles da materia correspondente.
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12. Acción de contribución ao proxecto lector e
proxecto lingüístico do centro

O noso departamento considera básico o fomento da lectura e a competencia lingüística e é a nosa 
intención afondar nesa liña.

Dedicaremos, especialmente no  primeiro ciclo da ESO, espazos de tempo a ler, preferentemente de 
modo colectivo e en voz alta.

Fomentarase  no alumnado o emprego da  expresión oral promovendo as intervencións na clase, 
realizando pequenos debates, coloquios ou exposicións de temas empregando diferentes fontes de 
información.

O departamento participará tamén nas actividades de celebración de festas e tradicións vinculadas ás 
linguas e culturas.

13. Accións de contribución ao plan TIC

Desde o departamento apostamos polas TIC porque:

1. É unha fonte de aprendizaxe e investigación muy diversa.

2. É a única posibilidade real de acercarnos á ciencia máis  actúal. Os libros de texto non poden 
estar actúaliazos ó dia e nas materias que ensinamos é importante a actúalización e estar ben 
informado.

3. Posibilita viaxes virtuaus tan diversos e inaccesibles como territorios  o  museos de todo  o   
mundo  o  ó espacio exterior.

4. Permite a aprendizaxe menos formal e máis  práctica da ciencia.

Aprender  o   realmente necesario para  o  presente e futuro.

5. Posibilita adquirir competencia dixital en primeiro lugar e aplicar todas as demáis

Para levar todo isto a cabo a introducción do programa Abalar represent o  un cambio profundo non  
noso concepto da educación e na nosa metodoloxía. Nese enfoque xa realizamos fomación e 
aplicación do aprendido na nosa actividade de aula mediante blogs especificos, exercicios 
dixitalizados en rede, probas de calificación en rede e webquest, entre  outros.

Neste curso seguiremos profundizando e aprendendo novas posibilidades, e desenvolvendo e 
mellorando as comezadas os pasados cursos.
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14. Accións de educación en valores e contribución
ao plan de convivencia

No noso plantexamento didáctico a educación en valores é unha prioridade que está inmersa en todas 
as nosas actúacións docentes, existindo de forma evidente en todas e cada unha das unidades 
desenvolvidas en todos os nos cursos

Este departamento ten como obxectivos:

1. educar ó alumnado para a convivencia democrática, incorporando na práctica docente 
contidos relacionados ca convivencia escolar e a resolución pacifica de conflictos.

2. respetar a liberdade de conciencia, asi como a dignidade, integridade e intimidade de todos os
membros da comúnidade educativa.

3. cumplir e facer cumplir as normas de convivencia do centro

4. fomentar un clima positivo de convivencia no centro e na aula, e durante as actividades 
complementarias e extraescolares, favorecendo  o  proceso de ensinanza-aprendizaxe

5. manter a orde e observar  o  axeitado comportamento do alumnado non  centro, na aula e fora do
a, correxindo e poñendo en coñecemento dos órganos competentes as conductas que alterna 
convivencia.

6. informar as familias das cuestións que poidesen afectarlles, seguindo os canles axeitados ó 
efecto, e estar receptivos ás suxestións que xurdan nas entrevistas cos pais e nais.

7. controlar as faltas dasistencia asi como os retrasos do alumnado e informar ós tutores, 
según  o  procedemento establecido
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15. Actividades complementarias e extraescolares

As condicións sanitarias impiden unha planificaciónequilibrada deste apartado. Temtaremos realizar as 
propostas, e complementalas según as posibilidades

1º ESO

 Participación na elaboración, conservación e mellora do xardin botánico do instituto

2º ESO

 Participación na elaboración, conservación e mellora do xardin botánico do instituto

3º ESO

 Visita á Domus (Casa do Home)

 Participación na elaboración, conservación e mellora do xardin botánico do instituto

4º ESO

 Visita á Casa das Ciencias. Planetario.

 Conferencia sobre os transplantes.

 Participación na elaboración, conservación e mellora do xardin botánico do instituto

1º BACHARELATO

 Conferencia sobre  transplantes.

 Participación na elaboración, conservación e mellora do xardin botánico do instituto

2º BACHARELATO

 Participación na elaboración, conservación e mellora do xardin botánico do instituto

Ao longo do curso poderán realizarse  outras actividades que resulten de interés tras a  consulta dos 
membros do Departamento
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16. Indicadores de logro para avaliar  o  proceso do
ensino e a práctica docente

O longo do curso  o  profesorado do departamento nas reunións semanais irá modificando e avaliando  
o  desenvolvemento desta programación e facendo as adaptación necesarias para mellorala. Estes 
cambios serán reflectidos nas actas das sucesivas reunións.

Pretendemos avanzar na consecución de estándares obxectivos sobre os seguintes puntos:

1. Planificación.

a. A programación inicial reflicte os estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas.

b. A temporalización é correcta ou debe axustarse

c. A secuenciación de contidos é axeitada tendo en conta as particularidades de cada un 
dos grupos de estudantes.  

d. Programación das actividades e estratexias en función dos estándares de aprendizaxe.

e. As clases son flexibles, con actividades e recursos axustados á programación da aula e 
ás necesidades e aos intereses do alumnado.

f. Os criterios, procedementos e os instrumentos de avaliación e autoavaliación permiten 
facer o seguimento do progreso de aprendizaxe do alumnado dun modo xusto.

g. Existe coordinación dentro de e entre os departamentos en contidos e actividades afíns

2. Motivación do alumnado.

a.   Créanse situacións que introducen as unidades (lecturas, debates, diálogos...).

b.   A vida real está presente no proceso de ensinanza-aprendizaxe

c.   Existe comunicación docente-alumnado e docente-familia

d.   Estimula a participación activa dos estudantes na clase.

e.   O alumnado reflexiona sobre os temas tratados, as súas aplicacións e consecuencias

3. Desenvolvemento da ensinanza

a. O alumnado identifica as ideas fundamentais

b.   Establece unha construción da nova aprendizaxe a partir do xa coñecido

c. Consulta as dúbidas.  

d. O tempo dispoñible é o óptimo para cada unidade
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e.   Emprégase metodoloxía variada e axeitada ás distintas unidades

f.   Hai unha comunicación fluída cos estudantes.

g.   Desenvólvense os contidos dunha forma ordenada e comprensible para o alumnado.

h. As actividades permiten a adquisición dos estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa,. de grupo e individuais..

4. Avaliación do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

a. Realízase a avaliación inicial ao principio do curso para axustar a programación ao nivel
dos estudantes.

b.   Detéctanse os coñecementos previos de cada unidade didáctica.

c.  Proporciónase a información necesaria sobre a resolución das tarefas, corríxense e fanse
suxestións para melloralas.

d.  Utiliza suficientes criterios de avaliación que atendan de xeito equilibrado a avaliación 
dos diferentes contidos.

e.   Adáptanse obxectivos, contidos e metodoloxía á diversidade da aula

f. Infórmase dos resultados, repasando o proceso de avaliación, aos estudantes e aos 
proxenitores

Para isto empregaremos como patrón de medida  o  desenvolvemento os seguintes aspectos, analizando
os aspectos que se deben mellorar e as propostas de mellora

 Temporalización das unidades didácticas

 Desenvolvemento dos obxectivos didácticos

 Manexo dos contidos da unidade

 Descritores de desempeños competenciais

 Realización de tarefas

 Estratexias metodolóxicas seleccionadas

 Recursos

 Claridade nos criterios de avaliación

 Uso de diversas ferramentas de avaliación

 Portfolio de evidencias dos estándares de aprendizaxe

 Atención a diversidade

 Interdisciplinariedade
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Na memoria final de curso quedará reflectida unha avaliación final da programación, coas suxestión de 
modificación para o vindeiro curso.

17. Organización de posibles medidas debidas á
situación sanitaria

A situación sanitaria producida no terceiro trimestre do pasado curso 19-20 obrigou a tomar medidas 
extraordinarias que afectaron profundamente ao funcionamento dos centros educativos. No presente 
curso é preciso organizar as actividades respectando as normas de hixiene e prevención, e tamén 
coidando os aspectos emocionais e sociais.

De ser necesario o paso á docencia non presencial empregarase preferentemente a aula virtual e o 
correo electrónico, sen descartar o uso de outros recursos.

Prestarase especial atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio e a aqueles que teñan 
dificultades por fenda dixital.

Membros do departamento

O Departamento de Ciencias Naturais está constituído este curso 2021/2022 polos seguintes 
profesores:

• María Ángeles Lista González.

• Susana González (pendente de nomeamento)

• Luis Rodríguez López. Xefe do departamento
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