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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. (1º, 2ª 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 3 

Emprega o vocabulario científico 
aprendido dunha forma correcta 

70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

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 
Planificación e 
realización do traballo 

Realizar un traballo 
experimental con axuda dun 

Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, respectando e 

CMCCT 
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f 

g 

experimental e 
interpretación dos seus 
resultados. 

Normas de seguridade 
no laboratorio e coidado 
dos instrumentos e 
material. 

guión de prácticas de 
laboratorio ou de campo 
describindo a súa execución 
e interpretando os seus 
resultados. 

coidando os instrumentos e o material 
empregado. 

CSC 

Coñece e emprega 
adecuadamente o material de 
laboratorio 

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 

CMCCT 

CAA 

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos. (1ª Avaliación) 

f 

Características da 
materia viva e 
diferenzas coa materia 
inerte. 

A célula. 
Características básicas 
da célula procariota e 
eucariota, animal e 
vexetal. 

Recoñecer que os seres 
vivos están constituídos por 
células e determinar as 
características que os 
diferencian da materia 
inerte. 

Diferenza a materia viva da inerte partindo 
das características particulares de ambas. 

CMCCT 

50 2 

Coñece as características que 
definen un ser vivo 

70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

Establece comparativamente as analoxías e 
diferenzas entre célula procariota e 
eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

CMCCT 
Distingue os diferentes tipos de 
células e as súas características 

f 
Funcións vitais: 
nutrición, relación e 
reprodución. 

Describir as funcións 
comúns a todos os seres 
vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa e 
heterótrofa. 

Recoñece e diferenza a importancia de cada 
función para o mantemento da vida. 

CMCCT 

50 1 
Diferencias as funcións que 
realizan os seres vivos Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e 

nutrición heterótrofa, deducindo a relación 
que hai entre elas. 

CMCCT 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde. (1ª e 2ª Avaliación) 

f 

Niveis de organización 
da materia viva. 

Organización xeral do 
corpo humano: células, 
tecidos, órganos, 
aparatos e sistemas 

Catalogar os distintos niveis 
de organización da materia 
viva: células, tecidos, 
órganos e aparatos ou 
sistemas e diferenciar as 
principais estruturas 
celulares e as súas 
funcións. 

Interpreta os diferentes niveis de 
organización no ser humano, buscando a 
relación entre eles. 

CAA 

10 

1 
Nomea os niveis de 
organización 70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

Diferenza os distintos tipos celulares, 
describindo a función dos orgánulos máis 
importantes. 

CMCCT 1 
Identifica os orgánulos celulares 
en debuxos e coñece as súas 
funcións 
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A célula animal, 
estruturas celulares. 
Órgánulos celulares e a 
súa función. 

10% traballo 
diario 

f 
Os tecidos do corpo 
humano: estrutura e 
funcións. 

Diferenciar os tecidos máis 
importantes do ser humano 
e a súa función. 

Recoñece os principais tecidos que 
conforman o corpo humano, e asocia aos 
mesmos a súa función. 

CMCCT 1 
Identifica a función dos 
diferentes tecidos do corpo 
humano 

f 

k 

A saúde e a 
enfermidade. Factores 
que as determinan. 

Descubrir a partir do 
coñecemento do concepto 
de saúde e enfermidade, os 
factores que os determinan. 

Argumenta as implicacións que teñen os 
hábitos para a saúde, e xustifica con 
exemplos as eleccións que realiza ou pode 
realizar para promovela individual e 
colectivamente. 

CSC 

15 3 

Defende hábitos de vida 
saudables 

 
70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

 

 

 

f 

k 

Enfermidades 
infecciosas e non 
infecciosas. 

Clasificar as enfermidades e 
determinar as enfermidades 
infecciosas e non 
infecciosas máis comúns 
que afectan á poboación, 
causas, prevención e 
tratamentos. 

Recoñece as enfermidades e infeccións 
máis comúns relacionándoas coas súas 
causas. 

CMCCT 
Coñece as principais formas de 
transmitirse das enfermidades 
infecciosas e as causas das 
máis importantes Distingue e explica os diferentes 

mecanismos de transmisión das 
enfermidades infecciosas. 

CMCCT 

k 
Hixiene e prevención. 
Hábitos e estilos de 
vida saudables. 

Valorar e Identificar hábitos 
e estilos de vida saudables 
como método de prevención 
das enfermidades. 

Coñece e describe hábitos de vida saudable 
identificándoos como medio de promoción 
da súa saúde e a dos demais. 

CSC 
Enumera hábitos de vida 
saudables 

Propón métodos para evitar o contaxio e 
propagación das enfermidades infecciosas 
máis comúns. 

CSIEE 

CSC 

Coñece formas de evitar 
enfermidades infecciosas 

a 

c 

d 

e 

Hixiene e prevención. 
Hábitos e estilos de 
vida saudables. 

Seleccionar información, 
establecer diferenzas dos 
tipos de enfermidades dun 
mundo globalizado e 
deseñar propostas de 
actuación. 

Establece diferenzas entre as enfermidades 
que afectan as rexións dun mundo 
globalizado e deseña propostas de 
actuación. 

CSC 

CSIEE 

Describe as principais 
enfermidades que afectan á 
sociedade actual 
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k 

f 

k 

O sistema inmunitario. 
Vacinas, soros e 
antibióticos. 

Uso responsable de 
medicamentos. 

Determinar o funcionamento 
básico do sistema inmune, 
así como as continuas 
contribucións das ciencias 
biomédicas e describir a 
importancia do uso 
responsable dos 
medicamentos. 

Explica en que consiste o proceso de 
inmunidade, valorando o papel das vacinas 
como método de prevención das 
enfermidades. 

CMCCT 

CSC 

1 

Explica por esquemas o 
funcionamento do sistema 
inmunolóxico e entende a 
importancia da vacinación 

a 

b 

c 

k 

Os transplantes e a 
doazón de células, 
sangue e órganos. 

Recoñecer e transmitir a 
importancia que ten a 
prevención como práctica 
habitual e integrada nas 
súas vidas e as 
consecuencias positivas da 
doazón de células, sangue e 
órganos. 

Detalla a importancia que ten para a 
sociedade e para o ser humano a doazón de 
células, sangue e órganos. 

CSC 

1 

Valora a doación de sangue e 
órganos como un ben para a 
sociedade 

f 

g 

k 

As substancias aditivas: 
o tabaco, o alcohol e 
outras drogas. 
Problemas asociados. 

Investigar as alteracións 
producidas por distintos 
tipos de substancias aditivas 
e elaborar propostas de 
prevención e control. 

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. 

CSC 

CSIEE 

 

Entende o efecto das principais 
drogas sobre o organismo 

a 

d 

g 

k 

As substancias aditivas: 
o tabaco, o alcohol e 
outras drogas. 
Problemas asociados. 

Recoñecer as 
consecuencias no individuo 
e na sociedade ao seguir 
condutas de risco. 

Identifica as consecuencias de seguir 
condutas de risco coas drogas, para o 
individuo e a sociedade. 

CSC 

f 
A alimentación e a 
nutrición. Os alimentos 

Recoñecer a diferenza entre 
alimentación e nutrición e 

Discrimina o proceso de nutrición do da 
alimentación. 

CMCCT 15 5  



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS 
 CURSO 2021-2022 

 

            
5 

k 

e os nutrientes, tipos e 
funcións básicas. 

diferenciar os principais 
nutrientes e as súas 
funcións básicas. 

Relaciona cada nutriente coa función que 
desempeña no organismo, recoñecendo 
hábitos nutricionais saudables. 

CMCCT 
Define nutrición e coñece os 
principais compoñentes dos 
alimentos 

 
70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

 

 

 

f 

g 

k 

A dieta e a saúde. A 
dieta equilibrada. 
Deseño e análise de 
dietas. Hábitos 
nutricionais 
saudables.Trastornos 
da conduta alimentaria. 

Relacionar as dietas coa 
saúde, a través de exemplos 
prácticos. 

Deseña hábitos nutricionais saudables 
mediante a elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando táboas con 
diferentes grupos de alimentos cos 
nutrientes principais presentes neles e o seu 
valor calórico. 

CAA 

CD 

Elabora diferentes dietas 
equilibradas en base a táboas, 
realizando cálculos matemáticos 
sinxelos 

c 

k 

A dieta e a saúde. A 
dieta equilibrada. 
Deseño e análise de 
dietas. Hábitos 
nutricionais 
saudables.Trastornos 
da conduta alimentaria. 

Argumentar a importancia 
dunha boa alimentación e 
do exercicio físico na saúde 
e identificar as principais 
enfermidades e trastornos 
da conduta alimentaria. 

Valora e determina unha dieta equilibrada 
para unha vida saudable e identifica os 
principais trastornos da conduta alimentaria. 

CAA 

CSC 

Describe os principais trastornos 
alimentarios 

f 

k 

A función de nutrición. 
Visión global e 
integradora de aparatos 
e procesos que 
interveñen na nutrición. 

Explicar os procesos 
fundamentais da nutrición, 
utilizando esquemas 
gráficos dos distintos 
aparatos que interveñen 
nela. 

Determina e identifica, a partir de gráficos e 
esquemas, os distintos órganos, aparatos e 
sistemas implicados na función de nutrición 
relacionándoo coa súa contribución no 
proceso. 

CMCCT 

15 14 

Coñece os aparatos que 
interveñen na nutrición e 
describe as súas funcións no 
proceso 70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

f 

k 

A función de nutrición. 
Visión global e 
integradora de 
aparellos e procesos 
que interveñen na 
nutrición. 

Asociar que fase do proceso 
de nutrición realiza cada un 
dos aparatos implicados no 
mesmo. 

Recoñece a función de cada un dos 
aparatos e sistemas nas funcións de 
nutrición. 

CMCCT 

f 

k 

Anatomía e fisioloxía 
dos aparatos dixestivo, 
respiratorio, circulatorio 
e excretor. 

Identificar os compoñentes 
dos aparatos dixestivo, 
circulatorio, respiratorio e 
excretor e coñecer o seu 
funcionamento. 

Coñece e explica os compoñentes dos 
aparatos dixestivo, circulatorio, respiratorio e 
excretor e o seu funcionamento. 

CMCCT 

Localiza en debuxos os 
principais órganos de cada 
aparato, e describe o seu 
funcionamento 

f 
Alteracións máis 
frecuentes e 
enfermidades 

Indagar acerca das 
enfermidades máis habituais 
nos aparatos relacionados 

Diferenza as enfermidades máis frecuentes 
dos órganos, aparatos e sistemas 

CMCCT Describe as principais 
enfermidades que afectan a 
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k 

asociadas aos aparatos 
que interveñen na 
nutrición, prevención 
das mesmas e hábitos 
de vida saudables. 

coa nutrición, de cales son 
as súas causas e da 
maneira de previlas. 

implicados na nutrición, asociándoas coas 
súas causas. 

cada aparato implicado na 
nutrición 

f 

k 

A función de relación. 
Sistema nervioso e 
sistema endócrino. 

Órganos dos sentidos: 
estrutura e función, 
coidado e hixiene. 

Describir os procesos 
implicados na función de 
relación, sistemas e 
aparatos implicados na 
mesma, recoñecer e 
diferenciar os órganos dos 
sentidos e os coidados do 
oído e a vista. 

Especifica a función de cada un dos 
aparatos e sistemas implicados nas funcións 
de relación. 

CMCCT 

15 7 

Explica o papel dos diferentes 
aparatos e sistemas relacionado 
coa función de relación 

 

 

 
70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

 

 

Describe os procesos implicados na función 
de relación, identificando o órgano ou 
estrutura responsable de cada proceso. 

CMCCT 

Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriais e relaciónaos cos órganos dos 
sentidos nos que se encontran. 

CMCCT 
Identifica en debuxos os 
órganos dos sentidos e as súas 
partes 

f 

k 

A coordinación e o 
sistema nervioso. 
Organización e función. 

Enfermidades comúns 
do sistema nervioso, 
causas, factores de 
risco e prevención. 

Explicar a misión 
integradora do sistema 
nervioso ante diferentes 
estímulos, describir o seu 
funcionamento. 

Identifica algunhas enfermidades comúns do 
sistema nervioso, relacionándoas coas súas 
causas, factores de risco e a súa 
prevención. 

CMCCT 

CSC 

Coñece a organización xeral do 
sistema nervioso e identifica as 
súas partes 

Explica as principais 
enfermidades do nervioso 

f 

k 

O sistema endócrino: 
glándulas endócrinas e 
o seu funcionamento. 
As súas principais 
alteracións. 

Asociar as principais 
glándulas endócrinas, coas 
hormonas que sintetizan e a 
función que desempeñan. 

Enumera as glándulas endócrinas e asocia 
con elas as hormonas segregadas e a súa 
función. 

CMCCT 

15 5 

Coñece a localización e 
principais hormonas das 
glándulas endócrinas 70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

f 

k 

Visión integradora dos 
sistemas nervioso e 
endócrino. 

Relacionar funcionalmente 
ao sistema neuro-endócrino. 

Recoñece algún proceso que ten lugar na 
vida cotiá no que se evidencia claramente a 
integración neuro-endócrina. 

CMCCT 
Comprende a relación do 
nervioso e o endócrino 

f 
O aparato locomotor. 
Organización e 
relacións funcionais 

Identificar os principais ósos 
e músculos do aparato 
locomotor. 

Localiza os principais ósos e músculos do 
corpo humano en esquemas do aparato 
locomotor. 

CMCCT Localiza os principais ósos e 
mísculos en debuxos 
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entre ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

Diferencia os tipos de mísculos 

f 

k 

O aparato locomotor. 
Organización e 
relacións funcionais 
entre ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

Analizar as relacións 
funcionais entre ósos, 
músculos e sistema 
nervioso. 

Diferenza os distintos tipos de músculos en 
función do seu tipo de contracción e 
relaciónaos co sistema nervioso que os 
controla. 

CMCCT 

f 

k 

Factores de risco e 
prevención das lesións. 

Detallar cales son e como 
se preveñen as lesións máis 
frecuentes no aparato 
locomotor. 

Identifica os factores de risco máis 
frecuentes que poden afectar ao aparato 
locomotor e relaciónaos coas lesións que 
producen. 

CSC 

CAA 

Identifica situacións que poden 
ser prexudiciais para o aparato 
locomotor 

f 

k 

A reprodución humana. 
Anatomía e fisioloxía do 
aparato reprodutor. 
Cambios físicos e 
psíquicos na 
adolescencia. 

Referir os aspectos básicos 
do aparato reprodutor, 
diferenciando entre 
sexualidade e reprodución. 
Interpretar debuxos e 
esquemas do aparato 
reprodutor. 

Identifica en esquemas os distintos órganos 
do aparato reprodutor masculino e feminino, 
especificando a súa función. 

CMCCT 

15 6 

Coñece a anatomía xeral do 
reprodutor masculino e feminino 

70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

 

k 
O ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo 
e parto. 

Recoñecer os aspectos 
básicos da reprodución 
humana e describir os 
acontecementos 
fundamentais da 
fecundación, embarazo e 
parto. 

Describe as principais etapas do ciclo 
menstrual indicando que glándulas e que 
hormonas participan na súa regulación. 

CMCCT 
Identifica coa axuda de gráficas 
as etapas do ciclo menstrual 

Identifica os acontecementos fundamentais 
da fecundación, embarazo e parto 

CMCCT 
Explica as principais etapas da 
fecundación, embarazo e parto 

f 

k 

Análise dos diferentes 
métodos 
anticonceptivos. 

As enfermidades de 
transmisión sexual. 
Prevención. 

Comparar os distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificalos segundo a súa 
eficacia e recoñecer a 
importancia dalgúns deles 
na prevención de 
enfermidades de 
transmisión sexual. 

Discrimina os distintos métodos de 
anticoncepción humana. 

CMCCT 
Coñece os principais métodos 
anticonceptivos 

Categoriza as principais enfermidades de 
transmisión sexual e argumenta sobre a súa 
prevención. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

Explica as causas das principais 
ETS e a súa prevención 

e 
Técnicas de 
reprodución asistida. 

Recompilar información 
sobre as técnicas de 

Identifica as técnicas de reprodución 
asistida máis frecuentes. 

CMCCT 
Identifica técnicas de 
reprodución asistida 
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g 

k 

reprodución asistida e de 
fecundación in vitro, para 
argumentar o beneficio que 
supuxo este avance 
científico para a sociedade. 

a 

c 

d 

k 

A reposta sexual 
humana. Sexo e 
sexualidade. Saúde e 
hixiene sexual. 

Valorar e considerar a súa 
propia sexualidade e a das 
persoas que lle rodean, 
transmitindo a necesidade 
de reflexionar, debater, 
considerar e compartir. 

Actúa, decide e defende responsablemente 
a súa sexualidade e a das persoas que o 
rodean. 

CSC 

CCEC 

Valora a súa sexualidade e 
respecta a diversidade sexual 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución. (3ª Avaliación) 

f 

O modelado do relevo. 
Factores que 
condicionan o relevo 
terrestre. 

Identificar algunhas das 
causas que fan que o relevo 
difira duns sitios a outros. 

Identifica a influencia do clima e das 
características das rochas que condicionan 
e inflúen nos distintos tipos de relevo. 

CMCCT 

50 

1 
Recoñece o papel do sol, o 
clima e a litoloxía no modelado 
do relevo 

70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

f 

Os procesos xeolóxicos 
externos e diferenzas 
cos procesos 
xeolóxicos internos. 
Meteorización, erosión, 
transporte e 
sedimentación. 

Relacionar os procesos 
xeolóxicos externos coa 
enerxía que os activa e 
diferencialos dos procesos 
internos. 

Relaciona a enerxía solar cos procesos 
externos e xustifica o papel da gravidade na 
súa dinámica. 

CMCCT 

Diferenza os procesos de meteorización, 
erosión, transporte e sedimentación e os 
seus efectos no relevo. 

CMCCT 

f 
As augas superficiais e 
o modelado do relevo. 
Formas características. 

Analizar e predicir a acción 
das augas superficiais e 
identificar as formas de 
erosión e depósitos máis 
características. 

Analiza a actividade de erosión, transporte e 
sedimentación producida polas augas 
superficiais e recoñece algún dos seus 
efectos no relevo. 

CMCCT 

4 

Explica os procesos de 
modelado da paisaxe debidas ás 
augas correntes, subterráneas, 
á auga do mar, os glaciares e o 
vento f 

k 

As augas subterráneas, 
a súa circulación e 
explotación. 

Valorar e analizar a 
importancia das augas 
subterráneas, xustificar a 
súa dinámica e a súa 

Valora e analiza a importancia das augas 
subterráneas e os riscos da súa 
sobreexplotación. 

CSC 
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relación coas augas 
superficiais. 

f 
Acción xeolóxica do 
mar, dinámica mariña e 
o modelado litoral. 

Analizar a dinámica mariña 
e a súa influencia no 
modelado litoral. 

Relaciona os movementos da auga do mar 
coa erosión, o transporte e a sedimentación 
no litoral, e identifica algunhas formas 
resultantes características. 

CMCCT 

f 
Acción xeolóxica do 
vento. Modelado eólico. 

Relacionar a acción eólica 
coas condicións que a fan 
posible e identificar 
algunhas formas 
resultantes. 

Asocia a actividade eólica cos ambientes en 
que esta actividade xeolóxica pode ser 
relevante. 

CMCCT 

f 

Acción xeolóxica dos 
glaciares. Formas de 
erosión e depósito que 
orixinan. 

Analizar a acción xeolóxica 
dos glaciares e xustificar as 
características das formas 
de erosión e depósito 
resultantes. 

Analiza a dinámica glaciar e identifica os 
seus efectos sobre o relevo. 

CMCCT 

f 

j 

Factores que 
condicionan o 
modelado da paisaxe 
galega. 

Indagar e identificar os 
diversos factores que 
condicionan a modelaxe da 
paisaxe nas zonas próximas 
ao alumnado. 

Indaga a paisaxe da súa contorna máis 
próxima e identifica algúns dos factores que 
condicionaron a súa modelaxe. 

CCEC 

CAA 

Identifica algúns factores de 
modelado da paisaxe galega 

f 

g 

k 

Acción xeolóxica dos 
seres vivos. A especie 
humana como axente 
xeolóxico. 

Recoñecer e identificar a 
actividade xeolóxica dos 
seres vivos e valorar a 
importancia da especie 
humana como axente 
xeolóxico externo. 

Identifica a intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación. 

CMCCT 
Comprende a acción dos seres 
vivos, especialmente do ser 
humano, como axente xeolóxico 
externo Valora e describe a importancia de 

actividades humanas na transformación da 
superficie terrestre. 

CSC 

CCEC 

f 
Manifestacións da 
enerxía interna da 
Terra. 

Diferenciar os cambios na 
superficie terrestre xerados 
pola enerxía do interior 
terrestre dos de orixe 
externo. 

Diferenza un proceso xeolóxico externo dun 
interno e identifica os seus efectos no 
relevo. 

CMCCT 50 4 
Diferencia procesos xeolóxicos 
internos e externos 

70% proba escrita 

20% actividades 
clase 
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f 
Actividade sísmica e 
volcánica. Orixe e tipos 
de magmas. 

Analizar as actividades 
sísmica e volcánica, as súas 
características e os efectos 
que xeran. 

Coñece e describe como se orixinan os 
sismos e os efectos que xeran. 

CMCCT 
Describe os sismos e os seus 
efectos 10% traballo 

diario 

Relaciona os tipos de erupción volcánica co 
magma que as orixina e as asocia coa súa 
perigosidade. 

CMCCT 
Coñece as partes dun volcán e 
os tipos de volcáns 

f 

g 

Distribución de volcáns 
e terremotos. Os riscos 
sísmico e volcánico. 
Importancia da súa 
predición e prevención. 

Relacionar a actividade 
sísmica e volcánica coa 
dinámica do interior terrestre 
e xustificar a súa 
distribución planetaria. 

Xustifica a existencia de zonas nas que os 
terremotos son máis frecuentes e de maior 
magnitude. 

CAA 

Comprende os riscos sísmicos e 
volcánicos e coñece algunhas 
medidas preventivas 

f 

g 

Distribución de volcáns 
e terremotos. Os riscos 
sísmico e volcánico. 
Importancia da súa 
predición e prevención. 

A sismicidade en 
Galicia. 

Valorar e describir a 
importancia de coñecer os 
riscos sísmico e volcánico e 
as formas de previlo. 

Valora e describe o risco sísmico e, no seu 
caso, volcánico existente na zona na que 
habita e coñece as medidas de prevención 
que debe adoptar. 

CAA 

CSC 

Bloque 5. O solo como ecosistema. (3ª avaliación) 

f 

O solo como 
ecosistema. 

Compoñentes do solo e 
as súas interaccións. 

Analizar os compoñentes do 
solo e esquematizar as 
relacións que se establecen 
entre eles. 

Recoñece que o solo é o resultado da 
interacción entre os compoñentes bióticos e 
abióticos, sinalando algunha das súas 
interaccións. 

CMCCT 

100 3 

Coñece os compoñentes do solo 
e as relacións que nel se 
producen70% proba escrita 

30% actividades clase 

70% proba escrita 

20% actividades 
clase 

10% traballo 
diario 

f 

g 

k 

Importancia do solo. 
Riscos da súa 
sobreexplotación, 
degradación ou perda. 

Valorar e determinar a 
importancia do solo e os 
riscos que comporta a súa 
sobreexplotación, 
degradación ou perda. 

Recoñece a fraxilidade do solo e valora a 
necesidade de protexelo. 

CMCCT 

CSC 

Valora a importancoa do solo e 
os impactos que nel se 
producen 

Bloque 6. Proxecto de investigación. (1ª, 2ª e 3ª Avaliación) 
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b 

c 

f 

g 

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 4 

É capaz de eleborar informes 
sobre temas relacionados coa 
materia consultando diversas 
fontes de información e é quen 
de expoñeno diante dos seus 
compañeiros correctamente 

100% elaboración 
de traballos de 
investigación 

 

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 

d 

h 

Proxecto de 
investigación en equipo. 
Organización. 
Participación e 
colaboración 
respectuosa no traballo 
individual e en equipo. 
Presentación de 
conclusións. 

Participar, valorar e 
respectar o traballo 
individual e en equipo. 

Participa, valora e respecta ol traballo 
individual e grupal. 

CSC 

CSIEE 

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 

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

CCL 

CCEC 
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2. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Procedementos de avaliación 

Para levar a cabo a avaliación, imos a utilizar diversos instrumentos e procedementos de recollida de información que inclúen: 

● Observación do traballo diario: Resumes, resolución de exercicios no encerado, preguntas sobre cuestións relacionadas 
co tema que se estea explicando... Valorarase tamén a actitude de traballo e interese cara á materia: a atención ás 
explicacións e ás preguntas e debates na clase, o esforzo e constancia, traer o material necesario... 

● Actividades: cada unidade consta de cuestionarios Moodle. Estes cuestionarios realizaranse na aula de informática nas 
sesións destinadas para tal fin.  

● Probas escritas: realizaranse preguntas curtas sobre o tema, traballos con debuxos e esquemas, definicións, actividades de 
razonamento, preguntas tipo test.., sempre de acordo co explicado na clase e segundo os estándares de aprendizaxe 
establecidos no decreto. Durante cada trimestre realizaranse polo menos dúas probas escritas. 

A cualificación será a suma ponderada das medias dos resultados do alumnado nos diferentes instrumentos de avaliación 
empregados.  

Criterios de cualificación 

● Actividades da aula virtual: 20%.  

● O traballo diario: 10%. Este mediráse coa técnica de positivos e negativos, poñendo positivos ao alumnado que traballa 
eficientemente e participa facendo preguntas relevantes Poránse negativos ao alumnado que non traballa, interrompe ou non 
trae material. Cada negativo anula un positivo. Ao final da avaliación cada positivo resultante de restarlle os negativos sumará 
0,2 puntos neste apartado (o alumnado deberá ter unha cuantía neta de 5 positivos para ter a nota máxima neste apartado).  

● Probas escritas: 70%. Nos trimestres farase a media dos dous exames (como mínimo) realizados, para poder facer media 
co outro exame a nota debe ser superior a 3’5 e a media dos dous debe ser superior a 4 para poder ponderar coas actividades 
de clase. 
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Criterios de promoción do alumnado 

O alumnado terá superada a materia se a nota é igual ou superior ao 5. 

Ponderación da cualificación global do curso 

A cualificación global do curso será a media das tres avaliacións. Valorarase tamén a evolución do traballo e a actitude do alumno 
ao longo do curso. 

Organización das actividades de seguemento e recuperación 

Faranse diversas probas escritas de recuperación ao longo do curso: 

● O alumnado que teña unha avaliación negativa nalgún trimestre, poderá superar a materia suspensa da avaliación anterior, 
respondendo adecuadamente e obtendo como mínimo a cualificación de 5 puntos, a preguntas realizadas nunha proba aparte 
de recuperación, que se realizará a comezos dos seguintes trimestres, no caso da primeira e segunda avaliación e a finais do 
terceiro trimestre en caso da terceira avaliación. O alumnado que teña suspensa a parte das actividades en clase deberá 
entregar todas as actividades feitas na clase do trimestre suspenso, así como actividades extraordinarias relacionadas coa 
materia impartida no trimestre correspondente. 

● Avaliación ordinaria de xuño: o alumnado poderá contar cunha proba de recuperación final, ademais das realizadas durante 
as avaliacións, dirixida unicamente a aqueles alumnos que lles quede por superar algunha ou a totalidade das mesmas, 
debendo superar cada avaliación cun 5 se quere obter unha cualificación positiva na materia. De ter suspensa a parte de 
actividades de clase deberá entregar os boletín correspondentes e as actividades extraordinarias establecidas polo profesor.  

● Avaliación extraordinaria: se, finalmente, lévase a cabo unha avaliación extraordinaria do alumnado que sexa avaliado 
negativamente en xuño, este realizará unha proba escrita de recuperación da totalidade da materia. Esta proba escrita suporá 
o 100% da nota e o alumnado deberá obeter nela unha cualificación mínima dun 5 para superar a materia.  


