


DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS
CURSO 2021-2022

1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS OBXECTIVOS E CONTIDOS
DESENVOLVIDOS, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA
E PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Ponderación
(%) Temporalización

Indicadores de logro
Grao mínimo de

consecución (nivel de
logro mínimo para obter

una puntuación de 5 sobre
10)

Procedementos
e instrumentos
de avaliación

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica. (1ª, 2º e 3ª Avaliación)

h

O vocabulario científico

na expresión oral e

escrita.

Utilizar adecuadamente o

vocabulario científico nun

contexto preciso e

adecuado ao seu nivel.

Identifica os termos máis frecuentes do

vocabulario científico, expresándose de forma

correcta tanto oralmente como por escrito.

CCL

CMCCT

100 7

Utiliza adecuadamente o

vocabulario científico básico.

100% Traballos

escritos e

exposicións orais

b

e

f

g

h

k

A metodoloxía científica.

Características básicas.

A experimentación en

bioloxía e xeoloxía:

obtención, selección e

interpretación de

información de carácter

científico a partir da

selección e recollida de

mostras do medio natural

ou outras fontes.

Buscar, seleccionar e

interpretar a información de

carácter científico e utilizar

dita información para

formarse unha opinión

propia, expresarse con

precisión e argumentar

sobre problemas

relacionados co medio

natural e a saúde.

Busca, selecciona e interpreta a información

de carácter científico a partir da utilización de

diversas fontes.

CD

CAA

Presenta información sobre un

tema tras realizar unha procura

guiada de fontes de contido

científico, utilizando tanto os

soportes tradicionais, como

Internet.

Transmite a información seleccionada de xeito

preciso utilizando diversos soportes.

CD

CCL

Utiliza a información de carácter científico

para formarse unha opinión propia e

argumentar sobre problemas relacionados.

CAA

CCL

b

f

g

Planificación e

realización do traballo

experimental e

interpretación dos seus

resultados.

Normas de seguridade

no laboratorio e coidado

Realizar un traballo

experimental coa axuda dun

guión de prácticas de

laboratorio ou de campo

describindo a súa execución

e interpretando os seus

resultados.

Coñece e respecta as normas de seguridade

no laboratorio, respectando e coidando os

instrumentos e o material empregado.

CMCCT

CSC

Amosa interese e coidado polo

manexo dos instrumentos de

laboratorio

100%

Observación na

aula

Desenvolve con autonomía a planificación do

traballo experimental, utilizando tanto

instrumentos ópticos de recoñecemento,

CSIEE

CMCCT

CAA

É capaz de realizar unha

observación microscópica

previamente explicada

100% Caderno do

alumnado
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dos instrumentos e

material.

como material básico de laboratorio,

argumentando o proceso experimental

seguido, describindo as súas observacións e

interpretando os seus resultados.

Bloque 2. A Terra no universo. (1ª Avaliación)

f

Os principais modelos

sobre a orixe do

Universo.

Recoñecer as ideas

principais sobre a orixe do

Universo e a formación e

evolución das galaxias.

Identifica as ideas principais sobre a orixe do

universo.
CMCCT

25 17

Explica como posible orixe do

Universo a Teoría do Big Bang

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

f

j

Compoñentes do

Universo.

Características do

Sistema Solar e dos

seus compoñentes.

Concepcións sobre o

Sistema Solar ao longo

da historia.

Expoñer a organización do

Universo e do Sistema Solar

así como algunhas das

concepcións que sobre o

devandito sistema

planetario se tiveron ao

longo da Historia.

Recoñece os compoñentes do Universo e do

Sistema Solar describindo as súas

características xerais.

CMCCT

Explica a diferenza entre Xeo e

Heliocentrismo.

Diferenza e nomea planetas

rochosos de gasosos.

f
Os planetas no Sistema

Solar.

Relacionar

comparativamente a

posición dun planeta no

sistema solar coas súas

características.

Precisa que características se dan no planeta

Terra, e non se dan nos outros planetas, que

permiten o desenvolvemento da vida nel.

CMCCT

Coñece as principais

características da Terra e

relaciónaas coa existencia da

vida.

f
O planeta Terra.

Características.

Localizar a posición da

Terra no Sistema Solar.

Identifica a posición da Terra no Sistema

Solar.
CMCCT

Coñece a posición da Terra no

Solar e o significado da

Unidade Astronómica

f

Os movementos da

Terra, a Lúa e o Sol e as

consecuencias dos

mesmos.

Establecer os movementos

da Terra, a Lúa e o Sol e

relacionalos coa existencia

do día e a noite, as

estacións, as mareas e as

eclipses.

Categoriza os fenómenos principais

relacionados co movemento e a posición dos

astros, deducindo a súa importancia para a

vida.

CMCCT

Recoñece nun gráfico mudo

sobre o movemento de

rotación, translación así como

as consecuencias sobre o

dia/noite e as estacións

Interpreta correctamente en gráficos e

esquemas, fenómenos como as fases lunares

e as eclipses, establecendo a relación

existente coa posición relativa da Terra, a Lúa

e o Sol.

CMCCT
Recoñece nun gráfico as fases

lunares e o eclipse de sol
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f

A xeosfera. Estrutura e

composición da codia,

manto e núcleo.

Identificar os materiais

terrestres segundo a súa

abundancia e distribución

nas grandes capas da Terra.

Describe as características xerais dos

materiais máis frecuentes nas zonas externas

do planeta e xustifica a súa distribución en

capas en función da súa densidade.

CMCCT 25 11
Identifica as grandes capas da

Terra.

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

Describe as características xerais da codia, o

manto e o núcleo terrestre e os materiais que

os compoñen, relacionando ditas

características coa súa situación.

CMCCT

5 16

Coñece as características

físicas das diferentes capas da

Terra

Proba escrita 100%

f

g

l

Os minerais e as rochas:

as súas propiedades,

características e

utilidades.

Xestión sostible dos

recursos minerais.

Recursos minerais en

Galicia.

Recoñecer as propiedades

e características dos

minerais e das rochas,

distinguindo as súas

aplicacións máis frecuentes

e destacando a súa

importancia económica e a

xestión sostible.

Identifica minerais e rochas utilizando criterios

que permitan diferencialos.

CMCCT

CAA

Recoñece “de visu” minerais

comúns en Galiza

Observación na

aula 100%

Describe algunhas das aplicacións máis

frecuentes dos minerais e rochas no ámbito

da vida cotiá.

CCEC

Relaciona algún mineral

común co seu uso habitual na

contorna próxima.

Caderno do alumno

40%

Proba escrita 40%

Actitude na aula

20%

Recoñece a importancia do uso responsable e

a xestión sostible dos recursos minerais.
CSC

É capaz de nomear riscos

derivados da minería.

Caderno do alumno

40%

Proba escrita 40%

Actitude na aula

20%

f

A atmosfera.

Composición e estrutura.

O aire e os seus

compoñentes. Efecto

invernadoiro. Importancia

da atmosfera para os

seres vivos.

Analizar as características e

composición da atmosfera e

as propiedades do aire.

Recoñece a estrutura e composición da

atmosfera.
CMCCT

25 16

Nomea as capas que forman a

atmosfera

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

Recoñece a composición do aire, e identifica

os contaminantes principais relacionándoos

coa súa orixe.

CMCCT

Coñece os gases que forman o

aire e a súa proporción.
Identifica e xustifica con argumentacións

sinxelas, as causas que sustentan o papel

protector da atmosfera para os seres vivos.

CMCCT

b

e

f

g

k

Contaminación

atmosférica.

Repercusións e posibles

solucións.

Investigar e recoller

información sobre os

problemas de

contaminación ambiental

actuais e as súas

repercusións, e desenvolver

Relaciona a contaminación ambiental co

deterioro do medio ambiente, propoñendo

accións e hábitos que contribúan a súa

solución.

CSC

CSIEE

Coñece os principais gases

invernadoiro e as actividades

humanas que os emiten
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actitudes que contribúan a

súa solución.

f

k

Contaminación

atmosférica.

Repercusións e posibles

solucións.

Recoñecer a importancia do

papel protector da

atmosfera para os seres

vivos e considerar as

repercusións da actividade

humana na mesma.

Relaciona situacións nas que a actividade

humana interfire coa acción protectora da

atmosfera.

CSC

Coñece a importancia do papel

protector da atmosfera sobre a

vida e explica as razóns

principais.

Bloque 2. A Terra no universo. (2ª Avaliación)

f

A hidrosfera.

Propiedades da auga.

Importancia da auga

para os seres vivos.

Describir as propiedades da

auga e a súa importancia

para a existencia da vida.

Recoñece as propiedades anómalas da auga

relacionándoas coas consecuencias que

teñen para o mantemento da vida na Terra.

CMCCT

25 12

Describe as principais

propiedades da auga en

relación aos seres vivos.

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

f

k

A auga na Terra. Auga

doce e salgada.

Ciclo da auga.

A auga como recurso.

Interpretar a distribución da

auga na Terra, así coma o

ciclo da auga e o uso que

fai dela o ser humano.

Describe o ciclo da auga, relacionándoo cos

cambios de estado de agregación desta.
CMCCT

Explica os principais procesos

físicos do ciclo da auga

a

f

g

k

Xestión sostible da auga.

Valorar e identificar a

necesidade dunha xestión

sostible da auga e de

actuacións persoais, así

como colectivas, que

potencien a redución no

consumo e a súa

reutilización.

Comprende e identifica o significado de

xestión sostible da auga doce, enumerando

medidas concretas que colaboren nesa

xestión.

CSC

CSIEE

Enumera varias accións

propias relacionadas co bo e

mal uso da auga potable

f

k

Contaminación das

augas doces e salgadas.

Xustificar e argumentar a

importancia de preservar e

non contaminar as augas

doces e salgadas.

Recoñece os problemas de contaminación de

augas doces e salgadas e relaciónaos coas

actividades humanas

CSC
Enumera fontes de

contaminación da auga

f

A biosfera.

Características que

fixeron da Terra un

planeta habitable.

Seleccionar as

características que fan da

Terra un planeta especial

para o desenvolvemento da

vida.

Describe as características que posibilitaron o

desenvolvemento da vida na Terra.
CMCCT

Explica as principais

características que fan da

Terra un Planeta habitable.

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra. (2ª Avaliación)
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f

j

k

Concepto de

biodiversidade.

Importancia da

biodiversidade.

Sistemas de clasificación

dos seres vivos.

Concepto de especie.

Nomenclatura binomial.

Reinos dos Seres Vivos.

Moneras, Protoctistas,

Fungi, Metafitas e

Metazoos.

Recoñecer a importancia da

biodiversidade e as

características morfolóxicas

principais dos distintos

grupos taxonómicos.

Estima a importancia da biodiversidade e

aplica criterios de clasificación dos seres

vivos, relacionando os animais e plantas máis

comúns co seu grupo taxonómico.

CCEC

CMCCT

20 8

Relaciona os animais e plantas

máis comúns co seu grupo

taxonómico.

Diferencia nome común de nome

científico.

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

f

Concepto de

biodiversidade.

Importancia da

biodiversidade.

Sistemas de clasificación

dos seres vivos.

Concepto de especie.

Nomenclatura binomial.

Reinos dos Seres Vivos.

Moneras, Protoctistas,

Fungi, Metafitas e

Metazoos.

Categorizar os criterios que

serven para clasificar aos

seres vivos e identificar os

principais modelos

taxonómicos aos que

pertencen os animais e

plantas máis comúns.

Identifica e recoñece exemplares

característicos de cada un destes grupos,

destacando a súa importancia biolóxica.

CMCCT

Pon exemplos de seres vivos de

cada Reino.

f

k

Concepto de

biodiversidade.

Importancia da

biodiversidade.

Sistemas de clasificación

dos seres vivos.

Concepto de especie.

Nomenclatura binomial.

Reinos dos Seres Vivos.

Moneras, Protoctistas,

Fungi, Metafitas e

Metazoos.

Describir as características

xerais dos grandes grupos

taxonómicos e explicar a

súa importancia no

conxunto dos seres vivos.

Discrimina as características xerais e

singulares de cada grupo taxonómico.
CMCCT

É capaz de sinalar as principais

características de cada grupo

taxonómico.

f

Invertebrados: poríferos,

celentéreos, anélidos,

moluscos, equinodermos

e artrópodos.

Caracterizar aos principais

grupos de invertebrados e

vertebrados.

Asocia invertebrados comúns co grupo

taxonómico ao que pertencen.
CMCCT 20 8

Relaciona invertebrados

coñecidos co grupo taxonómico

ao que pertencen

C60% Proba

escrita
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Características

anatómicas e

fisiolóxicas.

Vertebrados: peixes,

anfibios, réptiles, aves e

mamíferos.

Características

anatómicas e

fisiolóxicas.

40% Caderno do

alumnado
Recoñece diferentes exemplares de

vertebrados, asignándoos á clase á que

pertencen.

CMCCT

Relaciona diferentes

vertebrados, coa clase á que

pertencen.

f

k

Plantas: brións, fieitos,

ximnospermas e

anxiospermas.

Características

principais, nutrición,

relación e reprodución.

Coñecer e definir as

funcións vitais das plantas e

a súa importancia para a

vida e caracterizar aos

principais grupos de

plantas.

Detalla o proceso da nutrición autótrofa

relacionándoo coa súa importancia para o

conxunto de todos os seres vivos.

CMCCT

20 7

Detalla o proceso da nutrición

autótrofa relacionándoo coa súa

importancia para o conxunto de

todos os seres vivos

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado
Describe as características xerais e singulares

dos principais grupos de plantas.
CMCCT

Describe as partes da Planta e

relaciónaas coa súa función

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra. (3ª Avaliación)

b

e

g

Clasificación de animais

e plantas a partir de

claves dicotómicas e

outros medios.

Utilizar claves dicotómicas

ou outros medios para a

identificación e clasificación

de animais e plantas.

Clasifica e identifica animais e plantas a partir

de claves de identificación.
CAA

20 12

Clasifica e identifica animais e

plantas a partir de claves

sinxelas de identificación.

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado

g

j

Identificación de plantas

e animais propios

dalgúns ecosistemas,

especies en extinción e

especies endémicas.

Adaptacións dos animais

e as plantas ao medio. A

biodiversidade en

Galicia.

Determinar a partir da

observación as adaptacións

que permiten aos animais e

ás plantas sobrevivir en

determinados ecosistemas

con especial atención aos

ecosistemas galegos.

Identifica exemplares de plantas e animais

propios dalgúns ecosistemas ou de interese

especial por seren especies en perigo de

extinción ou endémicas.

CMCCT
Identifica exemplares de plantas

e animais en perigo de extinción.

Relaciona a presenza de determinadas

estruturas nos animais e plantas máis comúns

coa súa adaptación ao medio.

CAA

CMCCT

Identifica adaptacións ao medio

en animais e plantas do

contorno.

Identifica exemplares de plantas e animais

propios dos ecosistemas galegos.
CCEC

Coñece os principais animais e

plantas comúns de Galiza.

f

Ecosistema:

identificación dos seus

compoñentes.

Factores abióticos e

bióticos nos

ecosistemas.

Ecosistemas acuáticos.

Ecosistemas terrestres.

Diferenciar os distintos

compoñentes dun

ecosistema.

Identifica os distintos compoñentes dun

ecosistema.
CMCCT

20 9

Diferencia os principais

compoñentes do ecosistema .

Recoñece algunhas relacións no

ecosistema

60% Proba

escrita

40% Caderno do

alumnado
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f

g

k

Factores

desencadeantes de

desequilibrios nos

ecosistemas.

Estratexias para

restablecer o equilibrio

nos ecosistemas.

Identificar nun ecosistema

os factores desencadeantes

de desequilibrios e

establecer estratexias para

restablecer o equilibrio do

mesmo.

Recoñece e enumera os factores

desencadeantes de desequilibrios nun

ecosistema.

CMCCT

Identifica algúns dos factores

que desencadenan desequilibrio

no ecosistema.

a

g

k

Accións que favorecen a

conservación do medio

ambiente.

Recoñecer e difundir

accións que favorecen a

conservación do medio

ambiente.

Selecciona accións que preveñen a destrución

do medioambiente.

CSC

CSIEE

Recoñece accións positivas para

a conservación do ecosistema.

Bloque 4. Proxecto de investigación. (1ª, 2º y 3ª Avaliación)

b

c

O método científico.

Elaboración de

hipóteses, comprobación

e argumentación das

mesmas a partir da

experimentación ou a

observación.

Planear, aplicar, e integrar

as destrezas e habilidades

propias do traballo

científico.

Integra e aplica as destrezas propias do

método científico.

CAA

CMCCT

100 28

É capaz de elaborar informes

ou traballos sobre temas

relacionados coa materia

consultando diversas fontes de

información e é quen de

expoñelo diante dos seus

compañeiros e compañeiras

correctamente

100%

Traball

os

escrito

s e

exposi

cións

orais

b

f

g

O método científico.

Elaboración de

hipóteses, comprobación

e argumentación das

mesmas a partir da

experimentación ou a

observación.

Elaborar hipóteses e

contrastalas a través da

experimentación ou a

observación e a

argumentación.

Utiliza argumentos xustificando as hipóteses

que propón.
CCL

e

O artigo científico.

Fontes de divulgación

científica.

Utilizar fontes de

información variada,

discriminar e decidir sobre

elas e os métodos

empregados para a súa

obtención.

Utiliza diferentes fontes de información,

apoiándose nas TIC, para a elaboración e

presentación das súas investigacións.

CMCCT

CD

a

b

c

Proxecto de

investigación en equipo.

Organización.

Participación e

colaboración

respectuosa no traballo

Participar, valorar e

respectar o traballo

individual e en equipo.

Participa, valora e respecta o traballo

individual e en grupo.

CSC

CSIEE

7
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individual e en equipo.

Presentación de

conclusións.

a

b

d

h

Proxecto de

investigación en equipo.

Organización.

Participación e

colaboración

respectuosa no traballo

individual e en equipo.

Presentación de

conclusións.

Expoñer, e defender en

público o proxecto de

investigación realizado.

Deseña pequenos traballos de investigación

sobre animais e/ou plantas, os ecosistemas

da súa contorna ou a alimentación e nutrición

humana para a súa presentación e defensa na

aula.

CSIEE

CD

Deseña pequenos traballos de

investigación sobre animais e/ou

plantas, os ecosistemas da súa

contorna ou a alimentación e

nutrición humana para a súa

presentación na aula.

Proba escrita 50%

Caderno 20%

Observación na

aula 30%

Expresa con precisión e coherencia tanto

verbalmente como por escrito as conclusións

das súas investigacións.

CCL

CCEC

Expresa con precisión e

coherencia tanto verbalmente

como por escrito as conclusións

dos seus traballos

Proba escrita 50%

Caderno 20%

Observación na

aula 30%

2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Instrumentos e procedementos de avaliación

● Probas escritas: Realizaranse un mínimo de dúas probas escritas por trimestre. Estarán compostas por preguntas cortas,
esquemas mudos para completar, preguntas de relacionar e de completar, definicións, tipo test, verdadeiro ou falso, de
razoamento... e o seu contido versará sobre as explicacións impartidas por parte da profesora, as actividades propostas no
caderno de aula e os traballos expostos polo alumnado.

● Observación na aula: Mediante a observación sistemática no día a día, valorarase a atención e o interese na materia, a
evolución, a participación nas preguntas de clase e debates así como a resolución e corrección das actividades propostas
cunha linguaxe acertada, a atención ás explicacións diarias e a responsabilidade de traer o material necesario para as
clases. A avaliación do traballo ne aula basearase na técnica dos positivos e negativos, que repercutirán claramente na
cualificación final. Se un alumno/a non se comporta como debera, non trae o material á clase e non responde ós exercicios
ou traballos mandados no día a día, será cualificado cun negativo. Por cada 3 negativos restará 0,5 puntos da nota final.
Se un alumno/a destaca polo seu interese na materia e fai os exercicios ou traballos mandados no día a día, será
cualificado cun positivo. Por cada 3 positivos sumará 0,5 puntos da nota final.
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● Caderno de aula: No caderno de aula haberá un apartado de exercicios e/ou boletíns de actividades sobre temas tratados
na clase, outro de prácticas para aquelas sesións realizadas no laboratorio, e outro de vocabulario científico para as
definicións que vaian xurdindo ao longo do curso. No caderno avaliaranse por un lado a limpeza, a orde e os marxes
empregados de forma correcta, e por outro, os exercicios, resumos, debuxos e mapas corrixidos e expresados cun
vocabulario científico axeitado. A forma de avaliación deste caderno será a través da súa corrección individual por parte do
docente e tamén á hora de expoñer as respostas mediante preguntas orais ou no encerado, para a súa corrección grupal.
Cómpre destacar que a entrega do caderno de aula é obrigatoria e as actividades e contidos no mesmo deberán estar ao
día. A súa entrega será preferentemente mediante métodos telemáticos (a través da aula virtual do centro) e sempre no
prazo establecido.

● Traballos escritos e exposicións orais: Ao longo do curso realizaranse traballos escritos tanto individuais como grupais
onde se avaliarán a presentación ordenada e limpa, a coherencia na redacción do traballo, o vocabulario e a concreción de
conceptos. Ademais, mediante a observación sistemática, valorarase o bo clima do grupo á hora de realizar traballos
grupais, o reparto de tarefas xusto, a capacidade de aceptar críticas ou opinións doutros membros da clase, o interese pola
entrega correcta do traballo, a aceptación das normas da aula sen mostrar faltas de respecto a ninguén... Con respecto ás
exposicións orais, avaliaranse aspectos de contido do traballo, o interese por manter a atención do público, así como o
tempo, formato e soportes visuais empregados.

Criterios de cualificación

A cualificación final de cada trimestre calcularase en base ás seguintes porcentaxes:

● 70% Probas escritas: A cualificación das probas escritas obtense mediante a media aritmética de todas as probas
realizadas no trimestre (mínimo 2). A media de todas as probas terá que ser superior a 4 para ponderar co resto de notas da
avaliación.

● 20% Producións propias do alumnado: A entrega do caderno de aula e un traballo por avaliación (valorados cada un co
10% da nota) é obrigatoria e a media de todas as notas obtidas deberá superar o 5 para así poder ponderar co resto das
notas da avaliación. No caso de non obter unha nota superior será necesario entregalos de novo ben corrixidos antes de
rematar o trimestre.
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● 10% Traballo na aula: Observación sistemática na aula sobre os aspectos nomeados anteriormente.

Organización de actividades de seguimento e recuperación

O alumnado que teña unha avaliación non superada poderá recuperala a comezos do trimestre seguinte, mediante unha proba
escrita e obtendo como mínimo a cualificación de 5 puntos. Isto levarase a cabo no caso de tratarse da primeira e segunda
avaliación, mentres que a proba escrita de recuperación na terceira avaliación será a finais do terceiro trimestre.

O alumnado que non teña superada a parte das producións propias deberá entregar tanto o caderno como os traballos
realizados de novo ben corrixidos.

Avaliación ordinaria de xuño: o alumnado poderá contar cunha proba de recuperación final, ademais das realizadas durante as
avaliacións, dirixida unicamente a aqueles alumnos e alumnas que lles quede por superar algunha ou a totalidade das mesmas,
debendo superar cada avaliación cun 5 para obter unha cualificación positiva na materia. De ter suspensa a parte de actividades
de clase deberá entregar o caderno e os traballos realizados de novo ben corrixidos.

Avaliación extraordinaria: de ter lugar unha avaliación extraordinaria, o alumnado que non supere a proba ordinaria de xuño,
realizará unha proba escrita de recuperación da totalidade da materia, que suporá o 100% da nota, sendo preciso obter un mínimo
de 5 puntos para poder superar a materia.

Promoción do alumnado

● A cualificación da avaliación final ordinaria calcularase mediante a media aritmética das obtidas nas 3 avaliacións.

● O alumnado terá superada a materia se a nota é superior a 5.
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